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Rudnyánszky Gyula:

Isten áldása
Bármit cselekszünk, hasztalan, –
Csak múló percnek épül;
És eltűnik majd nyomtalan
Isten áldása nélkül!

A jó Isten megszenteli
A kezdetet s a véget;
Szívünk virággal lesz teli,
Ha az ő napja éltet.

Ki jóra ösztönöz, segít,
Ki mindnyájunknak atyja,
Munkáink apró köveit
Szilárdan összetartja.

De bármi épül, hasztalan,
Csak múló percnek épül;
És el fog tűnni nyomtalan
Isten áldása nélkül.
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Tágas térre vitt ki engem –
Er führte mich hinaus ins Weite
A tanév és a gyülekezeti munkaév kezdetekor is aktuális a 2014. augusztus 20-án, az Eggenberg-ház udvarán Holger Manke és Tóth Károly lelkészektől elhangzott két igehirdetés:
Der HERR ward meine Zuversicht.
Er führte mich hinaus ins Weite,
er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu mir.
(Psalm 18, 19b-20)
Das Herausführen und das Herausreißen
aus der Enge – das Öffnen der Weite.
Ich denke, ganz viele von uns haben gerade heute, am Tag nach dem 25. Jahrestag
des Paneuropäischen Picknicks die Bilder
der Grenzöffnung vor Augen.
Vielleicht sogar aus eigener Anschauung,
aus eigener Erinnerung an die Tage damals,
als der Eiserne Vorhang hier durchbrochen
wurde. – Bilder von Menschen, die vieles
opferten, zurückließen und riskierten, um
aus der Enge in die Weite zu gelangen. Menschen, die sich nicht damit zufrieden gaben,
dass eine unnatürliche und bedrohliche
Grenze nicht nur das Gesicht Europas entstellt, sondern auch ihr ganz persönliches
Leben in Schranken weist.
Und Bilder vom Stacheldraht – eben noch
Symbol der Enge und des Eingesperrtseins –,
der durchschnitten wird, aufgetrennt wird,
durchlässig wird und so zum Symbol für
Weite wird.
Wie gut, dass wir in diesen Tagen zurückblicken – und nicht Geschehenes einfach
nur Geschichte werden lassen, sondern uns
dies je und je neu vergegenwärtigen. Wie
gut, dass wir Fragestellungen dessen, was
wir da feiern, auch immer neu in aktuellen
Fragen durchdenken.
Das ist schon deshalb wichtig, weil ich
vielleicht die letzte Generation derer vertrete,
die sich aktiv erinnern können an das, was
einst unweit von hier auf dem Paneuropäischen Picknickplatz geschehen ist – an jene
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Zeiten, die – und ich sage ausdrücklich: Gott
sei Dank – so friedlich ausgingen, obwohl
wir alle wissen, dass die Spannungen zwischen Ost und West durchaus Kriegspotential hatte.
Vergangenes vergegenwärtigen. Das tun
wir auch immer dann, wenn wir Geschichten
des Alten Testamentes, des Evangeliums und
des jungen Christentums – Geschichten der
Bibel – im Lichte unseres Alltags, unseres
Lebens, unserer Lebensfragen immer neu
entdecken und zu uns sprechen lassen. Auch
so werden Räume weit.
Der HERR ward meine Zuversicht.
Er führte mich hinaus ins Weite,
er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu mir.
Das Hinausführen ins Weite hat mit dem
Einreißen von Stacheldraht zu tun – von
dem, der einst unweit von hier und durch
ganz Europa verließ. Sicherlich.
Doch heute ist der unsichtbare Stacheldraht viel gefährlicher – der Stacheldraht,
den wir Menschen immer wieder aufbauen.
Zwischen Menschen – zwischen Religionen und Konfessionen, zwischen Menschen
verschiedener Weltsichten, aber auch zwischen Menschen, die irgendwie anders denken und ticken. Und auch zwischen Menschen, die im falschen Moment ein falsches
Wort gesagt haben.
Auch wenn der Stacheldraht von Sopronpuszta längst abgetragen ist – bis auf ein
kleines Stück mit dem Charakter des Mahnmals –, so sind wir immer noch umgeben
von zahllosen Stacheldrähten in den Köpfen
und Herzen, die wir pflegen und neu aufbauen.
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Manches Stück Stacheldraht ist
schon ganz alt – und wird von Generation zu Generation vererbt. Anderes ist ganz frisch aufgebaut. Doch
sie alle trennen Menschen von Menschen – und mit ihnen nehmen wir
uns selbst von der Weite, die Gott
uns schenken will.
Der HERR ward meine Zuversicht.
Er führte mich hinaus ins Weite,
er riss mich heraus; denn er hatte Lust
zu mir.
Dass wir gerade hier – im Hof des
Eggenberg-Hauses, das für uns Lutheraner ja
einen besonderen Platz in der Geschichte hat
– in ökumenischer Verbundenheit feiern,
lässt auch etwas vom Einreißen solchen unsichtbaren Stacheldrahts erkennen.
Nicht geschichtsvergessend, aber doch
der Gemeinschaft und der Zukunft verpflichtet, der Zukunft als Brüder und Schwestern
im Herrn, der Zukunft, die Gottes Zukunft
ist.
Weite – das erlebt nicht etwa ein einzelner
Mensch in der Wüste, wo weit und breit keine andere Menschenseele zu sehen ist.
Weite – das erleben wir in Gemeinschaft.
In der Gemeinschaft mit Menschen, die wir
als Brüder und Schwestern erkennen und
lieben dürfen. In der Gemeinschaft, die
sichtbaren und unsichtbaren Stacheldraht
überwindet und niederreißt.
In der Gemeinschaft in Gott, die uns aus
eingefahrenem Denken herausreißt und uns
einen neuen, weiten Horizont in der Liebe
zeigt.
Dazu befreit uns Gott.
Er reißt uns heraus.
Denn er hat Lust zu uns.
Und der Friede Gottes, der höher ist, als
alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und
Sinne in Christus Jesus. Amen.

Az ÚR az én támaszom.
Tágas térre vitt ki engem,
megmentett, mert gyönyörködik bennem.
(Zsolt 18,19b-20)
Keresztény Gyülekezet, Testvéreim az Úr
Jézus Krisztusban!
Vágyódunk a tágas tér után, hogy ne a
bezártságot tapasztaljuk meg, hanem azt
érezzük, van előttünk lehetőség, jövő. De
mitől jelent a tágas tér lehetőséget, és nem
elveszettséget, hontalanságot?
340 évvel ezelőtt, 1674-ben a soproni
evangélikusok nagy keserűséggel szembesültek az ítélettel, hogy nekik kívül tágasabb.
Sokuk reménye kérdőjeleződött meg azokban a napokban. De aztán hamarosan a Generális-ház és az Eggenberg-ház udvarán,
meg a Sütő utcában fából ácsolt imaházban
tapasztalták meg, hogy az Úristen mégis támasz és megmentő. Hogy itt is meg tudja
őket szólítani, az itt hangzó ige újjáteremti és
megerősíti őket, reményt és jövőt ad nekik.
Kedves Testvérek! Ennek a bizonysága ma is
ez az udvar, hogy a keresztények reménysége nem csak a templomfalig ér, hogy tágas
téren sem elveszett az, akinek van Istene.
Az Eggenberg-udvar üzenetét könnyű ma
úgy félreérteni, hogy templom nélkül, szervezett közösség nélkül, a szabad ég alatt is
lehet teljes életet élni.
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Isaac Asimov híres regényfolyamában, Az
alapítványban képzeletével a távoli jövőbe
vetítve ír egy olyan bolygóról, amit az emberek úgy népesítenek be, hogy mindegyikük
egyedül él, egy-egy több ezer hektáros birtok
közepén, ahonnan a másik ember birtokát
sem látni. Teljesen önellátók mind, semmiféle kapcsolatot nem tartanak fönn egymással.
Sokan vágynak az individualizmusnak erre a
kiteljesedésre, mintha ez jelentené az igazi
szabadságot. Amikor a zsoltáros tágas térről

szól, akkor nem az elkülönülést hirdeti, hanem azt, ahol a lehetőségek és a nyitottság
ellenére is a helyemen lehetek. Ahol van Istenem és van közösségem. Az Eggenbergház udvara nem a templomnélküliség szabadságát hirdeti, hanem Isten népének azt az
igyekezetét, hogy akkor is templomuk lehessen, ha nem engedik, hogy kőtemplomot
használjanak. Ez a ház főleg nem az elkülönülést hirdeti. Akik ide jöttek, sokszor túl
szorosan voltak. Mégis inkább elviselték ezt
a zsúfoltságot, az esőt és a havat, semhogy
egymást szem elől tévesszék, és főleg nehogy
Isten üzenetétől hallótávolságon kívül kerüljenek. Erről prédikál ez a kőszószék. Hogy a
sokféle ki- és beszorítottság ellenére, aki Istennel találkozik és Isten népének közösségében él, tágas teret kap.
Ezer évvel ezelőtt Gézának és Istvánnak, a
magyarok fejedelmeinek is ez volt a meg-
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győződése, hogy a kereszténység felvétele
nem bezárja a jövőt a nemzet előtt, hanem
éppen ez nyitja meg, csak ez ad tágas teret a
Kárpát-medencében.
25 évvel ezelőtt, a páneurópai piknik
résztvevői közül többen dúdolgathatták a
Bikini slágerét:
Széles, tágas a tér
Álmom pont a falig ér
Újságpapírba csomagolva
A maradék remény
Ahogyan a 340 évvel ezelőtti
evangélikusok reménye sem
csak a templomfalig ért, úgy 25
évvel ezelőtt a keletnémet menekültek és a határsávba zárt
soproniak reménye is áttörte a
vasfüggönyt. Ez az esemény is
azt hirdette, hogy megadathat a
tágas tér ajándéka akkor is, ha
évtizedek sora próbálja belénk
verni a bezártság megváltoztathatatlanságát.
Tágas térre van szükségünk.
De olyan tágas teret, ami nem
csak a szemmel látható szögesdrótot tudja
szétszakítani, ami nemcsak néhány kilométerrel, néhány nappal vagy évvel tolja odébb
a remény határait, nem tudunk kiharcolni,
nem tudunk megteremteni.
Igazán tág horizontot csak Isten adhat.
Csak ha ő a támaszom, csak ha ő a megmentőm, csak akkor juthatok igazán tágas térre.
Ezt a tágas teret mutatja meg a számunkra
Jézus Krisztus feltámadása, amiben megláthatjuk az Isten szeretetének azt a távlatát,
amit a halál sem tud korlátozni. Reménytelenségen, síron, gyászon is túlérő tágas teret
csak Jézus Krisztus Atyja adhat.
És ő ki is viszi erre a tágas térre a hozzá
tartozó katolikusokat, reformátusokat és
evangélikusokat egyaránt.
Ámen.
Holger Manke – Tóth Karoly
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„Tanító és tanuló közösség ötvöződjön a
keresztény világlátással”
Kovács László iskolalelkész bemutatkozása
Szeretettel köszöntöm az Olvasót!
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium
(Líceum) új iskolalelkészeként szeretnék néhány sorban bemutatkozni.

Kovács László vagyok, 1965. december 6-án
születtem Szarvason. Édesapám Kovács Pál
evangélikus lelkész, aki a szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség lelkésze volt,
majd nyugdíjba vonulásáig Békéscsabán végezte szolgálatát.
A lelkészi diploma megszerzését követően 1991. augusztus 24-én ordinált D. Dr.
Harmati Béla püspök Békéscsabán.
Kis és nagy lélekszámú gyülekezetekben
egyaránt végeztem lelkészi szolgálatot. Tizenkét éves korom óta rendszeresen végzem
a kántori szolgálatot is.
Orosházán iskolalelkészként, majd később
az Aszódi Evangélikus Gimnázium hittantanáraként a gimnáziumi hitoktatásban is részem lehetett.
Az evangélikus gimnáziumi iskolalelkészi
szolgálatban fontosnak tartom, hogy a gimnáziumokban megszokott oktató és nevelő
munka, a tanító és tanuló közösség ötvöződ-

jön a keresztény világlátással, az egyéni és
nemzeti múlt, jelen és jövő sajátos szemléletével. Lényeges az Egyház sokszínű családján belül a lutheri evangélikus tanítás értékeinek megismertetése és vonzóvá tétele. Azzal
a szándékkal, hogy ezzel segítsük a lexikális
ismereteket, és a velünk és bennünk történő
eseményeket is komplex módon, keresztény
reménységgel látni, és szélsőségek kísértése
nélkül, kiegyensúlyozottan értelmezni.
Az Egyház kétezer éves tapasztalata az,
hogy a hittan, a hitismeret, az ige, mint információ, formál mindannyiunkat, egyénileg
is, és mint közösséget is. Ebben szeretném
lehetőségeimhez képest segíteni a diákokat
és a pedagógusokat egyaránt. A tanárok és
diákok között alapvetően fontos a jelenlét és
nyitottság a személyes és közösségi élet
örömeire és gondjaira – mindenkor a megértés szándékával, de a föltétlen egyetértés
kötelezettsége nélkül.

Örömmel és reménységgel kezdem el iskolalelkészi szolgálatomat, kérve Istentől az
erő, a szeretet és a józanság Lelkét.
Erős vár a mi Istenünk!
Kovács László iskolalelkész
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Megemlékezés gyülekezetünk nagyjairól
Dr. Friedrich Károly tanár húsz éve, 1994.
június 15-én hunyt el. Sokirányú és gazdag
munkáját, elsősorban a fiatalok, diákok között végezte egyházunkban, városunkban.
De nem feledkezett meg a rászoruló idősekről sem, mert feleségével együtt akkor kopogtattak ajtajukon, amikor a legnagyobb
szükség volt a látogatásra, segítségre. Pályafutására az Evangélikus Életben megjelent
cikk felidézésével emlékezünk.

„Tudom, kiben hiszek…” (Tim 1,12)
Istennek több tálentumos szolgáját kísértük utolsó földi útjára június 15-én a soproni
temetőnkben a fenti ige bizonyosságával.
Pedagógus volt, és ezt a nevelői talentumát valószínű, hogy örökölte édesapjától is,
aki a műegyetemnek volt professzora Budapesten. Elvégezte az ELTE-t, ahol doktorált,
és disszertációját a XVI. századi evangélikus
egyház énekeinek történetéről írta. Ugyancsak ilyen jellegű tanulmányt írt az 50 évvel
ezelőtt megjelent evangélikus templomokat
tartalmazó vaskos kiadványban is. Mindez
mutatja, hogy tudományos alapossággal
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munkálkodó testvérünket motiválta a reformációi elkötelezettség. A hit és tudás életében nem szembenálló hatalmak voltak, hanem mindegyikkel az ifjúságot akarta szolgálni. Hite és pedagógiája úgy kapcsolódott,
hogy Isten teremtett és megváltott gyermekeiként taníthatta a rábízottakat a soproni
evangélikus tanítóképzőben, az óvóképzőben, mint igazgató, mint a Berzsenyi gimnázium (líceumunk) tanára és könyvtárosa,
több mint 30 éven át nem könnyű periódusban. Szíve küzdött zavarokkal, de nyugdíjazása után is dolgozott »zavartalanul«.
És most jön elő a másik talentuma: Teológus volt, mert elvégezte a teológiai fakultás
négy évét. Bárt nem szenteltette fel magát, de
Luther kabát nélkül is végzett szolgálatokat:
gyermekek között, múzeumi kiállítás rendezésében, tárlatvezető-könyv kétnyelvű megírásával. Folytatta könyvtári kutató munkáját
és innen merítette tartalmas, megalapozott
cikkeit, melyek egyházi sajtókban, városi
kiadványokban jelentek meg. Utoljára a soproni Luther Szövetség összejövetelén szolgált
egyházi énekkincsünkről szóló előadásával,
melyet illusztrált ének-zenei betétekkel. Hitből fakadó szolgálata átfogta az evangélikus
egyházi életünk számos területét.
Melegszívű testvér volt. Erről tehet bizonyságot szeretett hitvese közel 50 évi házasságban,
de nővére és nevelt leánya is, akiket összekapcsolt vele a »szeretet aranyfonala«. A vérszerintieken túl szívében voltak a gyermekek és az
idősek. Megkeresztelt gyermekeket és rászoruló
öregeket látogatott a gyülekezetben. Diakóniai
munkásként hitvesével a városi otthonoknak,
szociális intézményeknek »angyalai« voltak.
Komoly anyagi áldozattal és »simogató szeretetettel« fordultak az elesett idősek felé: könnytörléssel és sebkötözéssel. Most ezekkel a sorokkal
is csatlakozom azokhoz, akik személyesen megtapasztalták, amit én kaptam az elköltözöttől:
»kézzelfogható«, szolgálatomat 14 éven át erősí-
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tő, munkatársi szeretetet. Ezért úgy fejezem be a
legelső igei sort, mintha Te is mondanád velem
Károly testvér: »…és meg vagyok győződve,
hogy neki hatalma van arra, hogy a rám bízott
kincset megőrizze arra a napra. «”
•••
Biczó Ferenc evangélikus lelkész 100 éve
született.
1953-tól 1980-ig volt Rábcakapi szeretett lelkésze. Nyugdíjazása, és felesége súlyos betegsége miatt költözött Sopronba. A nyugdíjas kollégát bármikor felkérhettük egy-egy szolgálatra,
mindig szívesen elvállalta. Így például adventi,
böjti sorozatokon egy-egy igehirdetést tartott
többek között. Majd megbízást kapott a gyülekezet pénztárosi funkciójának betöltésére, ami
napi négy órában. Munkakörébe tartozott sok
fontos tennivaló a hivatalban: egyházfenntartói
járulékok, adományok átvétele, temetések jelentésénél a sírhelyek kijelölése, és ezzel kapcsolatos költségek befizetése, esketési költségek átvétele, a könyvelés elvégzése, számadás és költségvetés összeállítása évenként stb. Munkája
mellett tagja volt a gyülekezeti énekkarnak is.

Feri bácsi mindezeket a feladatokat hűségesen és pontosan végezte, amíg egészségi
állapota ezt bírta. Lassan azonban már csak
sétautakra futotta az erejéből. De mindenkori
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szelídsége és alázatossága megmaradt. Amikor a Széchenyi téren találkoztam vele, egyik
iskolából a másikba sietve hittanórára és rövid időre megálltam beszélgetni a padon
pihenő idős lelkésztestvérrel, a végén csak
ennyit mondott: „Köszönöm, hogy időt szakítottál rám sok tennivalód között.” Köszönöm Feri bácsi, hogy Te meg imádkoztál
értem is!
Míg élt, végzett szolgálatokat családja körében és a gyülekezetben. De bizony eljött az
idő, mikor Urunk ezt mondta neki látva fokozódó erőtlenségét: „Elég neked z én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér
célhoz.” (2Kor 12,9). Urunk kegyelmének
páratlan erejét, amit szelíd szolgatársam hirdetett és megélt, étezzük azonban ma is. Úgy
gondolom, nemcsak azt kell megemlítenünk,
amit Feri bácsi földi életében, szolgálatában
végzett családjában, és gyülekezetünk közösségében. A születése óta eltelt száz évben,
2000-ben bekövetkezett halála óta is hatással
van gyülekezetünkre, hiszen hátrahagyott
családjában élt tovább hite és egyházszeretete. Zsolt fia is bekapcsolódott a soproni gyülekezet életébe, tisztséget is viselt több éven
keresztül. Amikor 1980-ban Sopronba kerültem, aktív tagja volt a gyülekezetnek, felesége, Lujza – ki annak idején maga is az egykori mozgalmas ifjúsági élet tevékeny tagja volt
- a hitéletben mindenkor támogatta őt, amint
teszi ezt most is Balázs fiukkal, aki a soproni
gyülekezet felügyelője. Feri bácsi unokája,
egykori konfirmandusom komoly szolgálatot
vállalt magára. Restaurátor szakemberként
páratlan szószékünk felújítását már elvégezte, s most folyik irányításával az egykori iskolaépület, majd városi bíróság átalakítása,
hogy egyházközségünk álma, a gyülekezeti
ház megvalósulhasson. Biczó Ferenc, a családja hitbéli gyökereit lelkészi szolgálatával
is ápoló édesapa, nagyapa, dédapa még erőtlensége – halála után 14 évvel is munkálkodik szerettei által gyülekezetünkben.
Szimon János
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A 2014. márciusi kérdőívek rövid
kiértékelése
„… Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel
inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz …” – 2Kir 5,13
Mielőtt rátérünk magukra a kérdőívekre,
nézzünk meg néhány gyülekezeti számadatot!
A 2013 év végi statisztika szerint a soproni
gyülekezet lélekszáma kb. 3 800 fő, melyből
1 294 fizető tag van, akik szavazásra jogosultak. Ebből a létszámból legutóbb, a lelkészválasztáskor 233-an szavaztak. Ez a csökkenő
számsor elég csúnyán néz ki és azt reméljük,
hogy a tagok aktivitása ennél lejjebb már
nem csökken. Pedig, ha ezt gondoljuk, akkor
tévedünk. Ugyanis a kitett és letölthető űrlapokból 27 azaz huszonhét darab kitöltött kérdőív érkezett be…
Olvassuk el Naamán történetét a Királyok
második könyvéből és elmélkedjünk a kiemelt szövegrészen: Királyok második
könyve 5. rész 1-19!
Nálunk sem sokat kellett volna tenni,
csupán a lapon néhány kifejezést aláhúzni,
egy-két szót leírni…
Manapság a profi sportban zajló edzésekről azt mondják, ha a sportoló nem hagyja el
a komfortzónáját, akkor semmit sem ér az
egész. Mocsai Lajostól egyszer azt hallottam,
hogy ha a játékosok hetente kétszer nem jutnak el a fájdalomküszöbig, akkor az edzésprogram nem volt hatékony.
Talán nem véletlen, hogy Pál apostol is a
sportolóihoz hasonlította a keresztyén életet
(ld: 1Kor 9,24-27). Nekünk is túl kell(ene)
lépni a kényelmi határainkon, többször vállalni Krisztust követő véleményünket! Hogy
ezért utálni, gyűlölni fognak, bolondnak
néznek minket? Igen. De nem mondta ezeket
előre Jézus? De, bizony!
Keresztyénként tehát felelősök vagyunk a
körülöttünk történtekért, és ha jobbító véle-
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ményünk van, akkor azt el is kell mondani –
szeretettel. Tegyünk így, ha van rá lehetőségünk!
Rátérve a kitöltött kérdőívekre, nézzük
meg az egyes kérdésekre adott leggyakoribb
válaszokat!
1. Milyen gyakran jár istentiszteletre? –
minden héten: 19, kéthetente: 2
2. Milyen hosszú istentiszteletet szeret? –
1 óránál rövidebb: 12; 1 óra: 3; nem az időtartam számít: 3
3. Mi a hangsúlyos az Ön számára az istentiszteleten? – Az igehirdetés: 20
4. Mit hagyna el az istentiszteletből? –
jó így: 7; a Hírlevélben levő hirdetéseket: 5
5. Mit hozna be az istentiszteletbe? – közös
imádság; jubilánsok kézrátételi áldása
6. Mi az ideális időpont az istentiszteletre az
Ön számára? – Vasárnap: 23
Hány órakor? – 8 óra: 11; 9 óra: 5; 10 óra: 15
7. Ismer kisgyerekeseket, akik eljönnének, de
nem tudnak? Ön szerint mit kell tennünk ahhoz,
hogy eljöjjenek? – A szülőket felkeresni és
megbeszélni velük: 6; Az istentisztelettel
egyidőben legyen gyerekfoglalkozás: 4
8. Az Ön számára melyik az istentisztelet legfontosabb része? – Igehirdetés: 16; az Ige: 2; az
úrvacsora: 2
9. Kérjük, jelölje meg, hogy melyik választ érzi
inkább közelebb magához! – Hosszabb prédikációt szeretnék: 3; Rövidebb prédikációt szeretnék: 2; Több éneket szeretnék: 6; Maradjanak a megszokott énekek: 13; Szívesen tanulok új énekeket: 5; Nem kellenek fiatalosabb
énekek: 3; Legyenek néha fiatalos énekek
is: 14
10. Mit gondol, mi lenne az, amiért többen
jönnének el istentiszteletre? – Üzenet a hétköz-
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napokra; valóságközelibb szemlélet: 3; Befogadóbb közösség, valódi testvéri szeretet: 2;
Iskolák ösztönzése: 2; Közvetlenebb kapcsolat az egyháztagokkal; Misszió; Akár csak
egy lelkészi kézfogás.
11. A kitöltők átlagos életkora: 63 év; a legfiatalabb kitöltő: 31 éves és a legidősebb kitöltő:
82 éves
12. Egyéb észrevételek, javaslatok:
• Segítségnyújtás: testi, lelki
• Lelkészek tehermentesítése
• SMS napi ige
• Családlátogató lelkész kell(ene) - csak
erre
• Kevesebb úrvacsorai alkalom
• Több beszélgetés
• Csak püspöki bevonuláskor kelljen felállni
• Istentisztelet után a lelkész búcsúzzon el
a templomajtóban
• Egymásra figyelés!
• Gyerekistentiszteletbe bevonni a kicsiket
• Gyerekistentisztelet mellett rövid prédikáció a szülőknek
• Alkalmanként laikus szolgálat
• Tisztább templom, rendezett előtér
• A szószéknél gyenge a hangosítás
• Néha elfogy a Hírlevél és az Evangélikus
Élet
• A Húsvét hajnali istentisztelet maradjon
• Mikulás délután maradjon
• Több kiscsoportos alkalom, ahol lehet
beszélgetni
• Hivatali nyitva tartás hetente egyszer
délután is legyen!
Sajnos a visszaérkező kérdőívek kis száma
nem teszi lehetővé, hogy mélyebben értelmezzük a válaszokat, de néhány egyszerűbb
következtetést meg lehet fogalmazni.
- Az egyik legjobb tanulság, szépen kirajzolódik, hogy protestánsok vagyunk: az
istentisztelet központi része nálunk a prédikáció.
Katolikus testvéreink értelmezése szerint
ugyanis a mise: áldozat. Náluk nem Isten
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szava, hanem a hívek áldozatos ottléte a fontos. Ezzel szemben mi a mi célunk? Isten
Igéjének hirdetése és hallgatása. Manapság
már nem sok szó esik erről a különbségről,
pedig rendkívül fontos, hogy az Ige maradjon a középpontban.
- Szeretnénk az istentiszteleten túl is
megélni a közösséget.
- Az istentisztelet jelenlegi formájával
nagy vonalakban elégedettek vagyunk.
- Ugyanakkor kicsit szemérmesen, de
kíváncsiak vagyunk új tartalmi elemekre.
Nyitva maradnak a következő témák
- Vajon azért alacsony az igény a szombati istentiszteletre, mert a vasárnap ennyire
erős vagy azért, mert azok, akiknek a szombat a megfelelő, nem jöttek most templomba?
- Ellentmondani látszik az a két vélemény, hogy maradjanak a megszokott énekek, de legyenek fiatalosak is.
- Miért 31 éves a legfiatalabb válaszadó,
aki megadta az életkorát? Hol vannak a fiatalabbak?
- Mitől leszünk befogadóbb gyülekezet?
A válaszokat egyelőre csak magunkban
tudjuk megadni.
Részletes statisztika olvasható a honlapon
a www.sopron.lutheran.hu/it2014 címen.
Gyors elérés:

Köszönjük a kitöltéseket!
A visszajelzés lehetősége azonban nem
zárult be, lelkészeink, a gyülekezet vezetősége, a presbiterek továbbra is fogadják észrevételeiket.
Éljenek vele, tegyük együtt Krisztusibbá
közösségünket!
Nagy Szabolcs
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Távirati jelentések néhány megtartott
programunkról
2014. nyár
1. Június 8-án a szokott rendben tartottuk
meg pünkösdi istentiszteleteinket. Az aznapi 10 órai alkalom kétnyelvű konfirmációs istentisztelet volt.
2. Június 9-én, pünkösdhétfőn ugyancsak
vasárnapi ünnepi rend szerint tartottuk istentiszteleteinket.
3. Aznap a német istentisztelet előtt a templom melletti emlékműnél megemlékeztünk a kitelepítésről dr. Fodor Tamás polgármester és Taschner Tamás emlékbeszédével; majd a megemlékezést a résztvevők a német istentiszteleten folytatták.
4. Aznap a szokott Határ-menti Imanapon is
többen vettünk részt Lépesfalván, az
evangélikus templomban megtartandó
ökumenikus kétnyelvű hálaadó istentiszteleten és szeretetvendégségen.
5. Június 10-én tartottuk munkaévi utolsó
presbiteri ülésünket a nagyteremben.
6. És aznaptól kezdődtek egészen péntekig
az utolsó tanítási héten Hunyadi iskolánknak a projekt- és családi életre nevelés
napjai.
7. Június 13-án volt a Hunyadiban a 8. osztályosok ballagása.
8. Június 14-én mi adtunk otthont templomunkban és a belváros több pontján (Fő
tér, Eggenberg-ház, Orsolya tér) a burgenlandi Gusztáv Adolf-ünnepnek és a
szuperintendencia ifjúsági programjának.
Alkalmunk áldott és szép rendezvényre
sikerült, több mint 800 osztrák résztvevővel, összesen legalább 1200 programlátogatóval. Hála és köszönet a sok-sok segítőnek, akik nélkül ez az alkalom nem jöhetett volna össze! Örömmel jelentjük,
hogy ezen programsor teljes pénzügyi
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többletbevétele a sok anyagi befektetés
mellett is meghaladta a 4 millió forintot.
9. Június 16-tól két héten át eötvösös fiatalok
segítettek a kötelező közösségi szolgálat
keretében egyházközségünk területén,
mind a hivatalunkban, mind a templomunkban, mind a gyülekezeti házainkban, mind a temetőnkben. Köszönet nekik
a sok segítségért!
10. Aznap a templomunkban tartotta 18 órakor a tanévzáróját a Zeneiskola. Az ünnepély jótékonysági alapja a rászoruló zeneiskolás növendékek zenei tanulmányait
támogatta – mintegy ösztöndíjként.
11. Június 17. és 20. között volt a Hunyadiban
a bejárós KiBiWo – a német Kinderbibelwoche számos sikeres programmal és
szerdai fraknói kirándulással.
12. Június 18-án tartottuk a templomunkban a
Hunyadi iskolai évzáróját.
13. Június 21-én volt a hagyományos ausztriai
ökumenikus
kirándulás
–
idén
Puchbergből a Schneebergre, ahol az Erzsébet-kápolnában a tavaly elhunyt Szokolay Sándor zeneszerzőre emlékeztünk.
14. Az aznapi Múzeumok éjszakáján templomunk és múzeumunk is nyitva tartott.
15. Június 22-én a 10 órai istentiszteletünkön
a 10 éve végzett hunyadis diákjainkat köszöntöttük – az alkalom során PuteániHoll Emese énekében is gyönyörködhettünk.
16. Ezen a vasárnapon Gusztáv Adolf Segélyszolgálati vasárnap is volt, így az istentiszteletek perselypénze a segélyszolgálat
céljait szolgálta.
17. Aznap volt Németh Antal atyának, Kópháza, Balf és Harka plébánosának aranymiséje Balfon, ahol mi is részt vettünk.
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18. Ugyancsak aznap volt templomunkban a
Líceum évzárója.
19. A június 22. és 28. között megtartott
szigetszentmártoni ifjúsági és családi táborban részt vett a mi delegációnk is a
budavári és budakeszi gyülekezet tagjaival együtt.
20. Június 23-27. között magyar bejárós hittantáborunk volt a Hunyadi iskolánkban.
21. Június 26-án volt templomunkban az Eötvös évzárója.
22. Június 29-től három egyházmegyei alkotótábort tartottak Rábcakapiban.
23. A június 29-ei istentiszteleteink perselypénze nyugdíjasoffertórium volt.
24. Június 29-től KözösPont-képzés folyt a
nagytermünkben az ökumenikus egyházi
sátor segítő fiatal munkatársainak.
25. Június 30. és július 2. között tartották
Aszódon, az ottani evangélikus gimnáziumban az Evangélikus Pedagógusok Országos Találkozóját egyházi iskoláink pedagógusainak részvételével.
26. Ugyancsak június 30-án kiértékelő találkozót tartottunk a nagyteremben.
27. Július 1-jén lépett be a soproni szolgálatába Tóth Károly megválasztott lelkészünk.
28. Részt vettünk az idén is a VOLTfesztiválon fiataljainkkal az ökumenikus
KözösPont sátor szolgálatában.
29. A július 6-ai magyar istentiszteleteinken
szolgált először parókus lelkészként Tóth
Károly.
30. Július 7-én, 14-én és 28-án is pályázati
megbeszélést tartottunk egy önkéntességre irányuló pályázat előkészítésében.
31. Július 9-én különleges templomi koncertünk volt: egy vak orgonaművész,
Dominique Levacque tartott kivételes orgonakoncertet.
32. Július 13-án a zsidó temetőben megemlékezés volt a helyi zsidóság elhurcolásáról
a történelmi egyházak képviselőinek emlékbeszédével.
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33. Július 14-én finn vendégeket fogadtunk,
egy 16 fős ifjúsági csapatot négy felnőtt
gyülekezeti ifjúsági vezetővel. Aznap este
munkamegbeszélést tartottunk a vezetőkkel, majd másnap közös ifjúsági napra
mentünk városmegismerő vetélkedővel,
kalandparkozással és harkai kirándulással, közös esti sütögetéssel.
34. Július 16-án vette kezdetét Soltvadkerten
a jubileumi 10. Szélrózsa Találkozó,
amelyre mind a finn vendégeink, mind
gyülekezetünk ifjúsága elutazott résztvevőként.
35. Július 21-én a budapesti Deák téri egyházközség delegációját fogadtuk templomunkban áhítattal és templom-, gyülekezetbemutatással.
36. A rábcakapi alkotótábor utolsó napján 15
éves tábortalálkozót tartottunk, amelynek
programkavalkádjában
gyülekezetünk
számos családja is részt vett.
37. Augusztus 3. és 9. között volt Gyenesdiáson gyülekezetünk családi tábora. Ugyanezen a héten a Bárka táborban vett részt
gyülekezetünk néhány tagja.
38. Augusztus 16-án az „1Úton” programban
vettünk részt a zarándoklat egyik állomásaként – templomunkban áhítattal és áldással fogadtuk a résztvevőket.
39. Augusztus 19-én a Páneurópai Piknik 25.
évfordulójára szervezett rendezvénysorozaton egyházi vezetésünkkel is részt vettünk.
40. Aznap lépett teljes állású munkába dr.
Krisch András gyűjteményünkben, elsősorban a levéltári és pályázati munkában.
41. Augusztus 20-án tartottuk az Eggenbergház udvarán a szokásos ökumenikus kétnyelvű hálaadó szabadtéri udvari istentiszteletet.
42. Augusztus 22-én az Orgona határok nélkül programsorozat keretében templomunkban mozis improvizációs orgonakoncert volt Fassang László orgonaművésszel.
11
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43. Augusztus 24-én ugyancsak ezen programsorozat keretében balfi templomunk
adott otthont egy hangversenynek: Győri
Noémi (fuvolán) és dr. Wagner Szilárd
(orgonán) tartott közös koncertet „Fuvolák találkozása” címmel.
44. Augusztus 26. és 28. között volt Szarvason
az országos munkaévkezdő lelkészkonferencia lelkészeink részvételével.
45. Augusztus 27-én az osztrák evangélikus
lelkészi kar volt kiránduláson Sopronban,
így természetesen minket, vagyis templomunkat, múzeumunkat, a Líceumot és
városunkat is meglátogatták.
46. Augusztus 28. és 31. között Holzhausenből – Manke-Lackner Eszter és Holger
Manke lelkészek volt gyülekezetéből –
voltak vendégeink, az ottani gyülekezeti
fúvósegyüttes látogatott el hozzánk. Lehetőség volt gyülekezetünk tagjainak is ta-
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lálkozni velük, és vendégeink részt vettek
a német istentiszteleten is szolgálatukkal.
47. Augusztus 30-án volt 15 órakor a Hunyadi tanévnyitója a templomunkban Rajnai
Károly igazgatói megerősítésével.
48. A nyár során lelkészeink és munkatársaink többször is helyettesítettek vagy vendégként szolgáltak egyházmegyénk egyházközségeiben, pl. Szakonyban, Nemeskéren, Ágfalván, Bánfalván, Harkán; esperesként pedig Gabnai Sándor lelkészválasztást indított el Farádon, ambót szentelt
Gyóróban.
49. Egész nyáron emlékkiállítással adóztunk
Beyer Pál egykori lelkészünk emlékének
50. Örömmel érzékeltük, hogy milyen nagy
az érdeklődés egész nyáron megújuló
épületünk és az ott elkezdődő szolgálat
kapcsán – erről számos interjú, cikk, médiatudósítás jelent meg sajtóban, tévében,
rádióban.

Túrmezei Erzsébet:

Koronátlan király köszöntője
Ismerek egy királyt, kinek nincsen koronája,
palotája, aranytrónja, cifra sok szolgája.
De ha reggel békén felkel Isten jóvoltából,
s kitekint a szép tavaszba kitárt ablakából,
azt csicsergi minden madár virágos faágon:
„Felség, a te birodalmad legszebb a világon.”
Ha el is fér szűk falak közt, végtelen az mégis.
Akad benne magasság is, mélységes mélység is.
Rét bársonya, erdő zöldje, rónák termő földje,
csupa titkos lehetőség minden hegye-völgye.
Ne maradjon ugar, parlag, reggeltől napestig
viselsz érte fáradságot, nehéz lelki-testit.
S felvirágzó friss vetések édes illatárja
bőséges, nagy jutalomként lelkedet átjárja.
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Bizony szebb a birodalmad, Felség, addig élek,
minden másnál itt a földön: sok, sok gyermeklélek.
Korona és trónus nélkül jó királynak lenni:
magot vetni, ütlegelni, meg nem is pihenni.
Hálavirág, örömvirág szép kelyhenyílását,
békén várni égi Király mennyei áldását.
Mi vagyunk a birodalmad. Nyílik a virágunk.
Tartson meg az Isten téged, felséges királyunk.
Tekintsen le kegyelmével bő áldásával rád:
úgy igazgasd gyermeklelkek boldog birodalmát!
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Erős vár nyitott kapukkal
Gáncs Péter igehirdetése a soproni Gusztáv Adolfünnepen 2014. június 14-én
Textus: Csendesedjetek el, és tudjátok meg,
hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a
népek, magasztal a föld. A Seregek URa
velünk van. Jákob Istene a mi várunk.
(Szela) Zsolt 46,11–12
Azzal kezdem, amivel a zsoltáros befejezi:
„Szela”. A titokzatos szó jelentése vitatott:
valószínűleg valamiféle zenei utasítás, talán
„szünet jel”. Több mint hetvenszer fordul elő
a zsoltárokban, többnyire már fel sem olvassuk, az új fordításban zárójelbe került. Pedig
talán éppen erre a lélegzetvételnyi csendre, szünetre lenne szükségünk.
Amire a zsoltáros is figyelmeztet: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg…”
Isten jó pedagógus:
zajban, lármában nem
szólal meg. Kivárja, míg
elcsöndesedünk.
Nem
igyekszik túlharsogni a
világ zaját. Vannak gyülekezeteink, ahol az alapige felolvasására halk
énekverssel válaszol a
gyülekezet, melynek szövege így hangzik:
„Szívem, csendben az Úrra figyel, ki segít…”
Próbáljuk most mi is, a templom külső
csendje mellé megteremteni a léleknek azt a
belső csendjét, amelyben meghallhatjuk Isten
szavát, a jól ismert zsoltár hozzánk szóló
üzenetét.
Ez a zsoltár ihlette azt az evangélikus köszöntést, amely szinte névjegyünk, védjegyünk, „márkajelzésünk” lett: „Erős vár a mi
Istenünk!” Az „erős vár” ünnepi alkalmunk
kulcsmotívuma: BURGenlandi osztrák és
magyar, illetve magyarországi magyar és

németajkú evangélikusok találkozunk itt,
Sopronban, azaz ÖdenBURGban.
Érdekes összehasonlítani a három történelmi egyház köszönését. Katolikus testvéreink Jézus dicséretére szólítanak fel, a reformátusok áldást és békességet kívánnak. Mi
evangélikusok viszont kicsit harcias módon
valljuk meg hitünket Istenben, aki erős várunk. Ez a bizonyságtétel utal viharos történelmünkre is, melynek során nem csak Gustav Adolfnak kellett harcolnia hitünkért és
szabadságunkért.

Talán ma már kissé anakronisztikusnak
tűnhet ez a „katonás” köszöntés, az „erős
várra” történő utalás. Hiszen, legalábbis itt,
Európában szabadon gyakorolhatjuk vallásunkat. Immár 25 éve leomlottak az elválasztó falak Közép-Európa szívében. Bár eközben
az EU határain újabb vasfüggönyök épülnek,
hogy távol tartsák tőlünk a nem kívánatos
menekülteket, de erről ünneprontás beszélni.
Az ökumenikus mozgalom gyümölcseként a korábban egymással harcoló felekezetek közelebb kerültek egymáshoz. Az úrvacsorai közösség katolikus testvéreinkkel
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ugyan még csak álom, de legalább már rendszeresen tudunk együtt imádkozni, igét hallgatni, és bizonyos területeken közösen megnyilatkozni és cselekedni.
Jogosnak tűnik tehát a kérdés: szükség
van-e még egyáltalán a 21. században erős
várra és falakra? A korábbi várak, erődítmények elveszítették katonai, stratégiai jelentőségüket: turisztikai látványossággá, múzeumokká váltak. A reformáció 500 éves jubileumához közeledve, vajon nem kellene lecserélni, korszerűsíteni kissé militáns, harcias
evangélikus köszöntésünket valami békésebb bibliai igével?
De mielőtt erre a kérdésre elhamarkodott
választ adnánk, a zsoltár fényében előbb
csendesedjünk el, és tisztázzuk: mi is a vár
funkciója? A vár nem az agresszió, nem a
támadás eszköze, fegyvere, hanem a védelem, a menedék, a befogadás szimbóluma.
A vár senkit sem fenyeget, a vártól nem kell
félni. Ellenkezőleg: a vár mindig éppen azokat fogadta be, védte meg, akiket ellenség
fenyegetett, akik féltek.
A vár ugyanakkor a magyar nyelvben, sajátos módon, kettős jelentésű szó. Egyrészt
erős épületet jelentő főnév, amelynek falai
között menedékre találhatunk. Bizony ma is,
az egyre inkább határok nélküli Európában
is szükség van védő falakra, oltalmat nyújtó
helyekre, közösségekre. A fizikai, de a lelki
hajléktalanság is sokak nyomorúsága napjainkban. Ők biztos menedékre, otthont adó
falakra, oltalomra vágyakoznak. Az egyházaknak fontos szolgálata van éppen a menekültek felé. Ennek szép jelét láttam Bécsben
is, ahol meglátogathattam az osztrák evangélikus diakónia menekültszállását. Magyarországon is vannak hasonló egyházi szolgálatok, hiszen éppen az egyház lehet az a hely,
az a közösség, melyre igaz a kép: erős vár
nyitott kapukkal. Biztos kikötő viharba ke-
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rült életeknek, vendégfogadó, ahol mindig
van hely a menedéket keresőknek.
Másrészt ez a szó a magyarban ige is,
amely azt az Urat juttathatja eszünkbe, aki
vár, aki hazavár. Aki elénk siet, aki befogad,
aki örül nekünk, aki asztalt terít a hazatérőnek. Ez az erős vár, erősen vár minket! Vár
hármas értelemben is.
Először is várja, hogy elcsendesedve, a
részben magunk által csapott zajtól megszabadulva: felismerjük, elismerjük, beismerjük,
hogy Ő az Isten, a Vagyok, az Örökkévaló!
Másodszor: várja, hogy a felismerés
csendje, a szünet, a „szela” után mi is együtt
magasztaljuk Őt a föld minden népével, különböző nyelveken, de egy szívvel és egy
lélekkel. A pünkösdkor kiáradó Lélekkel, aki
megtöri a bábeli átkot, és egy családba ölel
össze minket.
Harmadszor: várja, hogy ne csak magasztaljuk Őt, de tanúskodjunk is Róla az emberek között. Amit az Ószövetség zsoltárosa
így vall meg: „A Seregek Ura velünk van”,
azt mi, az Újszövetség népe akár egyetlen
szóval is ki tudjuk fejezni: „Immánuel” azaz
velünk az Isten! Ő maga ígérte meg tanítványainak, hogy „én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig…” De ne feledjük:
ez az ígéret azoknak szól, akik a Mester ezt
megelőző mondatát, a missziói parancsot is
meghallották! Aki kész tanúskodni róla minden népnek, a föld végső határáig, az tapasztalhatja meg, hogy „A Seregek URa velünk
van. Jákob Istene a mi várunk.”
Ennek a határokon átívelő tanúskodásnak,
szolidáris szeretetnek, támogató szolgálatnak
kipróbált, hűséges eszköze a Gustav Adolf
Segélyszervezet. Istennek adunk hálát a GAS
szolgálatáért, a leomló falak nyomán nyíló
újabb lehetőségekért, hogy közösen tanúskodhatunk Isten oltalmazó, megtartó és hordozó szeretetéről, aki a mi közös, erős várunk 2014-ben is! Ámen.
Gáncs Péter elnök-püspök
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Ein seelenvolles Fest
Ein Blick auf das Gustav-Adolf-Fest
„Ich wünschte, die Kirche füllte sich …” Dieser Wunsch wurde erfüllt, wenn auch nicht
im Sinne des Verfassers des Gedichtes, Dr.
András Winkler.

Und dieser erste Satz war auch der Auftakt zum kirchenfüllenden Fest, wo die zwei
Sprachen die Gläubigen nicht trennten, sondern einander nahe brachten. Sogar sehr nahe beim Singen der Kirchenlieder, im Zuhören der Predigt, und in den Gebeten wurden
Gäste und Gastgeber vereint. Unvergesslich
bleibt das Erlebnis, wie unsere Hymne, Ein
feste Burg ist unser Gott, aus zweitausend
Kehlen gesungen die Kirche und wohl auch
die Umgebung der Kirche füllte.
Es soll gesagt werden, dass der Anlass
dieses Festes in Sopron ein schwedischer
König namens Gustav Adolf war, der sich
nie in Sopron aufgehalten hatte. Dass er für
uns Protestanten eine sehr wichtige Person
ist, beweisen seine Taten, sein im wahrsten
Sinne des Wortes kämpferischer Einsatz für
den Protestantismus und sein Tod auf dem
Schlachtfeld in Lützen bei Leipzig. Neben
Martin Luther schmückt sein Porträt mit
Recht unser Kirchenfenster.
Die Gäste kamen voller Erwartungen und
die Gastgeber mit klopfenden Herzen, ob

alles so laufen würde, wie sie sich gewünscht
haben und wofür sie keine Mühe gescheut
haben. Das ist höchstwahrscheinlich immer
so. Was nicht immer so ist, waren Schauplatz
und Umgebung und somit das Ambiente
der Veranstaltung: die ganze Innenstadt
mit unserer Kirche im Mittelpunkt. Was
die verschiedenen Schauplätze der Angebote miteinander verbunden hat, waren die einen auffallend gelben Schal
tragenden Hilfsengel, die lächelnd und
einsatzbereit und wie Profis ihre Arbeit
verrichteten, Wünsche erfüllten und
Probleme lösten.
Durch die Geschlossenheit der Innenstadt konnte sich keiner der Gäste verlaufen, man traf immer auf altbekannte und
neubekannte Gesichter. Weder Kinder noch
Erwachsene mussten sich langweilen, die
Kleinen bastelten und wurden bemalt, die
Großen lauschten Instrumentenklängen oder
Chorgesang.
Auch das Wetter war uns hold. So stand
nach dem Mittagessen einem Spaziergang
oder einem gemütlichen Plausch auf dem
Hauptplatz und um die Kirche herum nichts
im Wege. Der Sanitäter blieb Gott sei Dank
ohne Arbeit. Er nahm sich sogar die Zeit die
Kirchenführung mitzumachen, und als Religionsneutraler zeigte er Begeisterung für die
Veranstaltung und für die Kirche selbst.
Platten mit Gebäck wurden leergeputzt,
Krüge mit selbstgemachten Säften leergetrunken und dabei fanden auch etliche Bücher einen Besitzer.
Nach dem positiven Nachklang stellt sich
die Frage:
Sollen wieder 24 Jahre verstreichen, bis
wieder unsere Kirche Gastgeber des burgenländischen Gustav-Adolf-Festes wird?
Zsuzsa Hajdu-Siklósi und Erzsébet Ghiczy
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Sehe ich das Schwere –
oder den, der uns hilft?
Interview mit der deutschen Kuratorin Márta Farsang
Was bedeutet eigentlich Glaube – im eigenen Leben, aber damit aufs Engste verbunden auch
in der Verbundenheit einer Kirchengemeinde? Welche Chancen und Grenzen hat die Weitergabe vom Glauben? Was bedeutet die Deutschsprachigkeit in unserer Gemeinde? Márta
Farsang, Kuratorin des deutschsprachigen Gemeindeteils, blickt für den Christophoros auf
diese vielfältigen Themen des kirchlichen Lebens in Sopron.
Du bist in der Gemeinde sehr aktiv, bei fast allen deutschsprachigen Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen nicht nur anwesend,
sondern auch mitarbeitend und mitdenkend aktiv.
Und man kann sagen, du bist mit Herzblut bei
der Sache. Was bekommst du zurück?
Es macht mir Spaß. Ich bin glücklich darüber, dass ich das machen darf. Es ist mir
wichtig, dass ich dabei sein darf, dass ich mit
älteren und jüngeren Leuten und mit allem,
was mit der Gemeinde zu tun hat, in Verbindung stehe.
Es gibt Nachrichten darüber, dass die Kirchenmitgliederzahlen zurückgehen. Was denkst
du, was führt dazu, dass für viele der Glaube
nicht mehr eine so bedeutende Rolle einnimmt?
Ich denke, dass viele Menschen – auch in
meinem Alter – mehr auf das Materielle fixiert sind. Dadurch, dass anderes so wichtig
geworden ist, haben sie den Glauben ein
Stück weit losgelassen. Ich werde öfter mal
gefragt: „Warum läufst du ständig in die
Kirche? Warum machst du in der Gemeinde
so viel?“ Ich brauche das. Ich kann nicht beschreiben, weswegen. Wenn ich zum Beispiel
am Sonntag nicht in die Kirche gehen kann,
dann bin ich ein bisschen deprimiert. Ich
brauche diese Gemeinschaft. Vielleicht kann
ich das damit begründen, dass ich mit 51
Jahren einen ziemlich schweren Nervenzusammenbruch erlitten habe. Ich bin ziemlich
lange nicht in die Kirche gegangen. Ich war
krank. Und da habe ich diesen Ruf gehört –
16

und seither gehe ich in den deutschen Gemeindeteil. Ich bin um 9 Uhr in den Gottesdienst gegangen, setzte mich in die Reihe, in
der ich früher mit meiner Großmutter saß.
Damals war Kerstin Sprügel die Pfarrerin –
und ich fühlte, als hätte sie direkt zu mir
gepredigt. Ich habe mich irgendwie angesprochen gefühlt. Ich war schon früher Presbyterin und schon von Kindheit an in der
Kirche. Doch gerade ihre Predigt war für
mich ein entscheidendes Erlebnis. Sie hat
mich nach dem Gottesdienst angesprochen
und mich wieder ins Gemeindeleben hineingeführt. Und sie war auch diejenige, die
mich gefragt hat, ob ich Kuratorin werden
könnte. Ich sagte, dass ich das nicht kann
und mich nicht würdig fühle. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, dass es sein
kann, dass Gott mir diesen Weg zeigt – auch
über die Erkrankung, die einen Halt, ein Stehenbleiben nach viel Hektik bedeutete. Ich
konnte wieder Halt finden, habe mich geborgen und getragen gefühlt.
Welche Gedanken haben dir über die erwähnte
Predigt hinaus geholfen, dich im Glauben zu
vertiefen?
In einem Buch des reformierten Pfarrers
Endre Gyökössy über die Liebe las ich:
„Amikor mások kiborultak, akkor mi a feleségemmel térdre borultunk.“ (Als andere die
Nerven verloren haben, sind meine Frau und
ich auf die Knie gefallen.) So einfach ist es:
Man muss nur einmal mehr beten, und dann
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merkt man, Gott ist nur eine Hand weit entfernt.
Denkst du, Menschen, die Schweres erlebt haben – Krieg, Krankheiten, Trauer – finden leichter zu Gott – und andere, denen alles leicht gelingt, finden weniger leicht eine tiefe Verbindung?
Ich kann sagen, bei mir fehlte früher so
eine Tiefe im Glauben. Und wenn man dann
etwas Schweres erlebt, kann es sein,
dass man sich entweder ganz von Gott
abwendet. Oder aber
es wächst Vertrauen
zu Gott, der einen
auch durch schwere
Zeiten trägt.
Meine Großeltern
hatten ein Bild über
ihrem
Bett:
Der
Mensch ist bis zum
Hals im Wasser, und
am Fels kniet Christus und hilft ihm aus
dem Wasser heraus. Dieses Bild hat mich
irritiert, weil es mir zeigte, wie schwer unser
Schicksal ist, wie schwer wir es haben, wie
sehr uns das Wasser bis zum Hals steht.
Als meine Großeltern verstorben waren,
wurde das Bild in eine Kammer gestellt. Und
viel später stieß ich wieder auf das Bild und
sah es mit ganz anderen Augen: Es stimmt,
dass der Mensch so tief im Wasser sitzt. Aber
Christus bemüht sich und tut alles, um ihn
herauszuziehen. Das ist eine Frage der Perspektive: Ist das Glas Wasser halb voll oder
halb leer? – Sehe ich das Schwere oder den,
der uns hilft? Die Botschaft des Bildes wurde
für mich neu klar: Egal was passiert, Christus, Gott hilft mir.
Und um auf deine Frage zurückzukommen: Wenn alles wunderbar läuft, dann,
denke ich, glauben die Menschen weniger an
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Gott. Dann ist es selbstverständlich, dass die
Sonne scheint und alles gut läuft. Aber wenn
ein Stein zwischen die Räder kommt, fragt
man sich, ob es wirklich selbstverständlich
ist, dass die Sonne scheint und dass die Dinge oft gut laufen.
Täler gibt es nicht ohne Berge – und umgekehrt. Man muss auch tief hinunter, damit
man die Sonne oben auf dem Berg schätzen
kann.

Das Bild vom sich herabbeugenden Christus,
der alles tut, um den Menschen aus dem Wasser
zu ziehen, spricht mich sehr an. Ist das nicht
auch Auftrag an uns? Und daran anschließend:
Wie geben wir anderen Menschen weiter, dass sie
Gottes Handschrift in ihrem Leben – im Guten
wie im Schweren – erkennen lernen? Was können
wir tun, um anderen etwas weiterzugeben?
Das wichtigste ist, dass wir authentisch
bleiben. Und wir können davon erzählen,
dass wir auch Tiefen und Höhen kennen.
Dadurch sind wir viel näher zu Gott gekommen. Wenn sie gerade im Höhenflug
sind, werden sie das nicht unbedingt verstehen. Aber wenn sie selbst Probleme haben,
kommt die Hilfestellung viel eher an. Dann
sehen sie: Bei ihr hat es geholfen, warum
könnte es nicht auch bei mir helfen.
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Das alleine ist aber noch keine Garantie.
Als ich in jungen Jahren meinen Vater verloren habe, hat sich eine Freundin der Familie,
die auch einen tiefen Glauben hatte, mit mir
viel über Gott und über Schicksalsschläge
gesprochen. Doch es hat mich nicht richtig
erreicht. Ich war zu tief verletzt. So wie viele
andere, die fragen, warum Gott so etwas
zulässt.
Ich habe ein Bild: Ich war wie ein Schaf
zwischen den Büschen verirrt, und Gott griff
immer nach mir, um mich dort herauszuführen. Ich ging auch manchmal ein paar Schritte in die richtige Richtung, aber richtig raus
kam ich nicht. Da musste erst die Krankheit
kommen, anhand der ich verstand: Ohne
Gott geht es nicht.
Wenn ich keine offenen Ohren habe, dann
erreicht es mich nicht. Ich kann zehnmal in
die Kirche gehen, und der Gottesdienst und
die Predigt können sehr gut sein, aber wenn
ich die Ohren nicht öffne, dann geht es an
mir vorbei.
Der Heilige Geist wirkt wann und wo er will.
Und dieser Gedanke lässt mich auch nach Pfingsten und Babel fragen. Wir sind eine von wenigen
Gemeinden, in denen die Zweisprachigkeit so
deutlich gelebt wird. Doch verschiedene Sprachen
trennen ja auch Menschen, die selten gemeinsam
Gottesdienst feiern.
Ich finde, wir könnten die Chance der
Zweisprachigkeit manchmal mehr nützen.
Das fängt schon damit an, dass Jugendliche
die Möglichkeit hätten, die deutsche Sprache
auch hier in der Gemeinde mehr zu üben.
Doch darüber hinaus finde ich, dass wir es
unseren Vorfahren schuldig sind, die
Deutschsprachigkeit fortzuführen. Die Bibeln und Gebetbücher, die wir von den Vorfahren geerbt haben, sind alle in deutscher
Sprache. Wir dürfen sie nicht auf Regale stellen und sagen: Das habe ich geerbt und damit ist es vorbei. Ich denke oft darüber nach,
was man machen könnte, dass die deutschen
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Gemeindeveranstaltungen mehr besucht
werden, und was man tun könnte, dass mehr
Jugendliche sich dem deutschen Gemeindeleben anschließen. Denn es bringt etwas für
die Sprachkenntnisse, aber besonders auch
für die Seele.
Die Verantwortung den Vorfahren gegenüber
ist, denke ich, eine bedeutungsschwere Motivation.
Unsere Vorfahren kamen im 16. und 17.
Jahrhundert in der Hoffnung nach Ungarn,
dass sie ihren Glauben frei ausleben können.
Ihnen ging es ähnlich, wie den Juden, die
nach Ägypten oder nach Babylon gerieten,
nur sie waren keine Gefangenen, keine Sklaven, wurden nur Knechte. Wie die Juden
ihren Glaube und ihre Sprache bewahrt haben und sie als Stamm bzw. Stämme überleben konnten, so haben unsere Vorväter und
-mütter ihre Sprache, ihre Tradition weitergegeben. Das war der „Zaun” um die Ortsgemeinde, die ihre „Wurzeln”, ihre Zusammenhörigkeit geschützt hat. Ansonsten wäre
auch unsere Kirche heute nicht da.
Auch wenn der Weinstock lebensgefährlich beschädigt wurde, ist die Pflicht der Zurückgebliebenen das Erbe zu bewahren.
Wenn wir uns im Friedhof umsehen, ist das
eindeutig.
Die fünfziger Jahre sind nicht spurlos verschwunden. „Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr.“ Das gilt auch für
meine fehlende Muttersprache. Deswegen
müssen wir unseren Kindern und Enkelkindern die deutsche Sprache beibringen. Heute, wo die Grenze offen steht, ist das für jeden vorteilhaft.
Der Glaube muss ebenso gepflegt werden
wie die Sprache. In der deutschen Gemeinde
haben wir die Gelegenheit beides auf einmal
zu pflegen und auszuüben. Ich bin überzeugt, dass die Kinder in erster Linie von
den Eltern erzogen werden müssen. Den-
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noch müssten in dieser Hinsicht die Schulen,
Gymnasien viel, viel mehr tun.
Nebenbei bemerkt: Ich hatte mit elf und
zwölf Jahren deswegen so gut russisch gelernt – trotz Hass auf Russen –, weil ich eine
liebe und sehr gute Russischlehrerin hatte.
Im Gymnasium habe ich keinen einzigen
Satz gelernt, da die Marusja uns nur Lenin
und seine Hütte lehrte. Meine Tochter hat
auch deswegen – trotz ausgeprägten mathematisch-technischen Interesses – Sprachen
gelernt, weil die Professoren so gute Lehrkräfte waren.
Das gilt auch für die Pfarrer. Wenn man
die Leute anspricht, warum sie nicht in die
Kirche kommen, antworten viele gleich:
Wozu auch? Der eine trinkt, der andere
stiehlt, der dritte hat eine Geliebte. Und da
reicht es nicht aus, dass auch sie Menschen
sind, und die ersten Zwölf auch keine Heiligen waren. Man darf nur so viel über Wasser
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sprechen und predigen, wie viel man auch
trinkt.
Aber es ist schön, dass man auch auf
Ausnahmen zeigen kann.
Ich denke, die Person des Pfarrers ist
dann besonders prägend, wenn man mit
dem Glauben noch in den Kinderschuhen
steckt. Dann erwartet man vieles vom Pfarrer, nämlich, dass er Vorbild ist und schult.
Doch nach einer Zeit, wenn man tiefer im
Glauben ist, merkt man, dass es mehr als um
den Pfarrer doch um das Wort geht, das uns
mit Gott verbindet, dass man nicht auf den
Pfarrer deuten kann, sondern selbst vor Gott
steht.
Eine letzte Frage: Wir haben einen neuen ungarischen Gemeindepfarrer. Wir beziehen mit
dem renovierten Gemeindehaus neue Räumlichkeiten. Es ist vieles neu geworden. Welche Erneuerung wünschst du der Gemeinde?
Frieden.
Holger Manke

Maximilián von Fuchs fényképe
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„Alle wurden angenommen, wie sie sind“
Zur Sommerfreizeit in Szigetszentmárton

Das evangelische Sommerlager fand dieses Jahr in Szigetszentmárton statt. Da ich
vor drei Jahren bereits an diesem Programm
teilnahm, wusste ich, was für eine Stimmung
mich dort erwarten wird. Trotzdem war es
bis zur Anreise nicht sicher, ob ich diesen
Sommer teilnehmen kann. Jetzt, nach der
Freizeit, kann ich aber behaupten, dass ich
die beste Entscheidung getroffen habe. Ohne
dieses Lager wäre mein Sommer nicht rund
gewesen, es hat mir sehr viele Erlebnisse
geboten. Es gab verschiedene Programme
während der Woche, solche woran alle gemeinsam teilgenommen haben. Wir haben
alle Tage gemeinsam eröffnet und beendet,
sind in der Donau geschwommen, haben
gemeinsam Lieder um das Lagerfeuer gesungen, und die Liste ist noch ganz lang.
Außerdem gab es Tätigkeiten, die nach Altersgruppen getrennt gehalten wurden, denn
sowohl die Kleinsten als auch Erwachsene
sind aus den Gemeinden aus Sopron und
Budapest gekommen. Der große Altersunterschied war aber meiner Meinung nach ein
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Positivum, denn alle
hatten die Möglichkeit
Freunde für sich zu
finden, was eigentlich
in diesem Lager nicht
schwer ist. Besonders
hat mir gefallen, dass
alle so angenommen
wurden, wie sie waren
– man musste sich nicht
hinter der Maske der
Erwartungen
verstecken. Nachdem das
Lager zu Ende war,
haben wir, die Jugendlichen aus Sopron und
Budapest,
einander
versprochen, den Kontakt zu halten, was uns
während des Sommers gelungen ist, denn
fast alle von uns haben sich am SzélrózsaFestival in Soltvadkert im Juli wieder getroffen, das uns wiederum unvergessliche Momente bereitete.
Anita Jakab
●●●
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Nach einer erlebnisvollen,
gemeinsamen Freizeit mit
den Gemeindemitgliedern
aus Budavár im vergangenen Jahr, erwartete ich mit
großer Freude unsere Abreise nach Szigetszentmárton. Nach den anstrengenden Wochen der Matura
versprach die Freizeit die
beste Erholung zu werden
(nicht im Sinne des Endlich-Ausschlafens, aber im Sinne der seelischen und gesellschaftlichen Erfrischung).
Vormittags begann der Tag mit einer Andacht, in der wir immer viel gesungen haben. Danach vertieften wir uns in kleineren
Gruppen in den Fragen des Tages, in Bezug
auf Bibeltexte.
Nachmittags folgten Programme im
Freien, Baden in der Donau oder gemeinsame Spiele auf der Wiese, alles Mögliche mit
dem Motto „alle zusammen”. Wir, die sogenannten Mentoren, konnten mit dem Organisieren der Aufgaben der Familien und des
Holger-Suchspiels am Abend auch an der
Programmgestaltung teilnehmen, was ebenfalls ein Erlebnis war. Am Ende des Tages
gab es wieder eine Andacht, und dann konnten wir noch gemeinsam spielen, tanzen,
später in Freundschaftskreisen uns noch unterhalten.
Leider ist die Zeit schnell vergangen und
bald mussten wir uns von unseren alten und
neuen Bekannten verabschieden, aber auf
dem Weg nach Hause hatten wir viele Erlebnisse zur Erinnerung mitgenommen.
Lili Horváth
●●●
Die Sommerfreizeit mit der Budapester
Burggemeinde gehört für mich ganz sicher
zu den besonderen Momenten des Jahres.
Man sieht sich nicht nur zu einzelnen Pro-
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grammen, sondern verbringt eine ganze Woche zusammen. Freilich auch für die Leiter
nicht weniger anstrengend, aber doch auch
unglaublich bereichernd, die vielen Facetten
des Miteinanders zu erleben.
Besonders gerne denke ich hier an die
Kleingruppen am Vormittag. Und irgendwie
waren es doch weit mehr als nur Gespräche
zu den Tagesthemen. Das Thema Vertrauen
bietet ja geradezu an, nicht nur darüber zu
reden, sondern es auch zu erleben. Mit verbundenen Augen loszurennen – im Vertrauen darauf, dass man aufgefangen wird – das
macht manches noch plastischer. Auf dieser
Grundlage kann man dann Weltsichten,
Meinungen einander gegenüberstellen –
nicht zuletzt: gemeinsam wachsen, auch im
Glauben.
Denn irgendwie ist die Frage stets auf der
Hand, welche Rolle Gott und das Wort der
Bibel in unserem Leben und in ganz konkreten Lebenssituationen spielt.
Das erwähnte Vertrauen jedenfalls zog
sich nicht nur durch die Vormittage, sondern
durch die ganze Woche. Ein geistliches Miteinander – kinder-, jugend-, erwachsenengerecht – baut Gemeinschaft, die auch über die
Freizeit selbst hinausweist und das Miteinander in den Gemeinden stärkt.
Ich bin dankbar, dass ich die gemeinsamen Tage miterleben und sogar mitgestalten
durfte.
Holger Manke
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Auf der Suche nach Schätzen
Schatzlese der Kinderbibelwoche 2014
Kleine und Große haben auch in diesem Jahr
auf die KiBiWo gewartet. Wir haben gemeinsam vieles erlebt, wurden im Glauben gestärkt. Begeistert haben wir nach wahren
Schätzen gesucht – bei den Andachten, in
Gesprächen in Kleingruppen, in der Kirche,
im Wald, beim Basteln, Singen, und Spielen.
Sogar in der Burg Forchtenstein haben wir in
der Schatzkammer Schätze gesehen.
Wir haben vom größten, erlösenden
Schatz, Jesus Christus, gehört, wenn wir Ihm
folgen, kann auch unser Leben ein Schatz für
andere sein.

Auch in diesem Jahr wurde die Kinderbibelwoche, die Kinderfreizeit veranstaltet,
deren Thema der Schatz war. Leider dauerte
sie nur vier Tage lang wegen des Gustav
Adolf Festes.
Am Dienstag fing der erste Tag mit einer
Andacht an, wo wir erfuhren, dass wir für
Gott der größte Schatz sind. Danach lernten
wir einander kennen, und spielten, sangen
und bastelten viel. Am nächsten Tag fuhren
wir nach Forchtenstein in die Burg, wo wir
an einer interessanten, interaktiven Führung
teilnahmen. Wir sahen zum Beispiel die
prachtvolle Suite, den angsteinflößenden
Bagno (Burggefängnis) an, ebenso die
Schatzkammer der Familie Esterhazy. Der
Tag ging schnell vorbei, wir mussten leider
nach Hause fahren.
22

Donnerstag früh gingen wir in die Kirche,
wo wir ihre Geschichte erfuhren und in den
Glockenturm hinaufstiegen, gerade dann, als
eine der Glocken Viertel vor zwölf schlug. Es
war ein großartiges Erlebnis. Am Nachmittag falteten wir Papierherzen, denn wo dein
Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wir spielten
noch Fußball.

Freitagmorgen war das Wetter zwar nicht
so schön, doch es konnte uns nicht hindern
einen Ausflug zu machen. Die kleinen Gruppen der Kinder erreichten auf verschiedenen
Wegen die Stationen, wo Aufgaben gelöst
wurden, und dadurch haben wir Schätze
gefunden. Wir waren eben fertig, als es anfing zu regnen. Zum Glück hatten alle etwas
zum Schutz.

Am Sonntag dienten wir gemeinsam beim
Gottesdienst. Damit kam die Kinderfreizeit
zu Ende. Es war ein schönes Erlebnis, war
ein schönes Beisammensein.
Nächstes Jahr bin ich sicher wieder dabei!

Gergely Róth
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Tóparti finnezés
Szélrózsa – Soltvadkert, 2014. július 16–20.
Nekem nagy élmény volt
a soltvadkerti Szélrózsa,
nem csak azért mert ez
volt az első Szélrózsám.
Remek hangulat volt már
az elejétől fogva. Szélrózsa előtt páran fogadtunk
finneket és velük szerveztünk programot, jó volt
megismerkedni velük és
énekelni azokat a dalokat
finnül, amiket mi is szívesen énekelünk. Szélrózsán
sátraztunk, ami nem is
volt baj, mert nem esett
sokat az eső. Sok érdekes program volt és
néha nem is tudtuk eldönteni, hogy hová is
menjünk. Voltunk beszélgetéseken, színházi
darabon (amit a soproni társulat tagjai adtak
elő), játszottunk és természetesen az esti
koncerteket sem hagytuk ki. A városba biciklivel mentünk, hogy megkóstoljuk a híres
fagylaltot.
Pap Vivi
Mindig is nagyszerűnek találtam, mikor valakik az Úr nevében képesek több száz kilométert utazni, csak azért, hogy megismerjenek másokat. Júliusban pont ez történt. Finn
barátaink eljöttek Sopronba, hogy aztán
együtt eltöltsünk pár felejthetetlen napot a
Szélrózsán. Maga a találkozás és a megismerés a legnagyobb élmény. Én, lévén, hogy
három finnt fogadtam, könnyű helyzetben
voltam, elszórakoztatták egymást, de a beszélgetéseinkből kiviláglott, hogy mennyivel
másabb kultúra az övüké, s hogy egyvalami
mégis összefog bennünket: a hit.
Dénes Geri
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Az idén is kíváncsian vártam a Szélrózsát,
hiszen már az 5. alkalommal vettem részt
ezen a találkozón. Nagyon jó volt a helyszín,
hiszen a nagy nyári melegben le tudtuk hűteni magunkat a vadkerti tóban. A soproni
ifjúság közül 12-en utaztunk együtt és már
ezért is nagyon jó volt a hangulat. Rengeteg
program közül lehetett válogatni, ezért időnként különváltunk, de az esti koncertek „öszszehoztak minket”. Több régi ismerőssel,
baráttal is találkoztam, de újakkal is megismerkedtem, hiszen a találkozó erre is lehetőséget adott. A koncertek mellett sok érdekes
előadáson és beszélgetésen is részt vettem.
Remélem, hogy két év múlva is el tudok
menni.
Mátis Dani
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„Nagyi, nézd meg, megvan-e mind a két lábam?”
Gyülekezeti családos tábor Gyenesdiáson
Egy hétre idén is birtokba
vettük
Kapernaumot.
Soósné Vámos Mónika
nemcsak egy remek programot állított össze, hanem írt egy sikeres pályázatot is. Ennek eredménye, hogy az Önkormányzat 70.000 Ft-tal támogatta
a program megvalósítását.
Voltunk az Afrika Múzeumban, Keszthelyen, a
gyenesdiási kalandparkban.
A vidám énekszótól hangos reggeli és esti áhítatok
témája a Teremtés története volt. Az aktuális igéhez kapcsolódó kis
történeteket a gyerekek és szülők olvasták
fel.
Mindenki számára nagy élmény volt az éjszakai túra. Zseblámpával a kezünkben és
négy kis cica kíséretében mentünk fel a Festetics kilátóhoz.
Hogy kinek mi tetszett a legjobban, kinek mi
a legkedvesebb emléke, azt az alábbi sorok
tükrözik:

Tetszett a sportpálya, amit felújítottak. Nagyon jó volt, amikor focimeccset játszottunk
a fiúkkal. Az Afrika Múzeumban tett látogatást is élveztem. A vendégszobák igen kényelmesek voltak, de mivel mindig volt kivel
játszani, a szobába csak este mentem be.
Jankó Emma (8 éves)
Nagyon jól éreztem magam! Minden tetszett!
Jó volt, amikor a gyerekekkel együtt mesét
néztünk, és nagyokat nevettünk a vicces részeken. Szereztem új barátot is, aki nagyobb
nálam, iskolás!
Jankó Ilona (5 éves)
Jó volt együtt lenni a vidám kis csapattal.
Minden programban örömünket leltük, kirándulás, játék, éneklés, áhitat, kalandpark.
Nekem külön örömet okozott a „junior-túra”
engedélyezése, no és a Balaton, ahol most
jártam, úsztam, dagonyáztam először.
Tiboldi Balázs (7 éves)

Strandoltam, és homokoztam, és felmásztam,
és beleugrottam a vízbe, és újra másztam és
újra beleugrottam. Vonattal is utaztunk. Piros és sárga vonattal az állatkertbe. Elefánt
nem volt, de volt teve. A testvérem felült rá,
de én nem ülhettem fel. Majd ha nagy leszek,
felülhetek.
Jankó Julcsi (3 éves)
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Nekem a legjobban a tevegelés tetszett az
Afrika parkban, és a balatoni fürdés. Nagyon
örültem, hogy lett egy jó barátom, akivel
sokat játszottunk és beszélgettünk. Nagyon
jól éreztem magam az egész táborban.
Sebestyén Ádám (10 éves)
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Nekem az volt az egyik legnagyobb élmény,
hogy az éjszakai túrán hazafelé ölben vihettem az egyik kiscicát, aki el is aludt a karomban. Első este fogtam egy gyíkot is a kertben,
amit később elengedtünk. Szívesen játszottam a többiekkel ügyességi játékokat a „Ki
mit tud”-on, és az Egy perc és nyersz vetélkedőn, és tetszettek a kártyajátékok is.
Sebestyén Ági (7 éves)
Tetszett a felújított sportpálya, sokat fociztunk rajta a gyerekekkel. Jól összeállított
programok voltak, nekem legjobban az éjszakai túra tetszett. Kellemes volt a Balaton
vize, sokat fürödtünk. Bízom benne, hogy
jövőre is lesz tábor!
Juhász Botond (11 éves)
Nagyon jól éreztem magam a Gyenesdiáson.
Sok mókás dolog volt, főleg az éjszakai túra,
ahol négy kis cica kísért bennünk. Mire viszszaértünk, nagyon elfáradtam. Nagyimat
meg is kértem: „Nagyi, nézd meg, megvan-e
mind a két lábam?” Elvonatoztunk az Afrika
Múzeumba ahol tevegeltem és megnéztük a
mini dzsungelt. Sokat játszottunk a barátainkkal. Jövőre is szívesen mennék!
Juhász Benedek (8 éves)

Móni, köszönjük, nagyon jól éreztük magunkat!
Zákány Terézia
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Mélyvíz
Nem, most nem a nyári hőségben enyhet adó
természetes, vagy az épített medencék veszélyt jelentő mélységű vizeiről írok. Sokkal
inkább arról a jelenségről, amit akkor élünk
meg, amikor egy védő, óvó környezetből
hirtelen kerülünk képességeinket, felkészültségünket próbára tevő környezetbe, helyzetbe.
Talán ismert, hogy bizonyos iskolatípusok
tanulói a tanév szorgalmi időszakának lezárása után június, júliusban – mikor társaik
többsége már önfeledten nyaral – kötelező
nyári szakmai gyakorlatukat töltik. Ez a tény
ebben az évben az egészségügyi szakközépiskolák, köztük iskolánk, az Eötvös József
Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola esetében is említésre méltóeseményt jelentett, hiszen a szakképzésbeli
korábbi változások miatt viszonylag hosszú
kényszerszünet után került sor ismét nappali
tagozaton a nyári szakmai gyakorlatok megszervezésére.
Alapos, mindenre kiterjedő felkészítés
után jelentek meg a tanulók az idősgondozó
és a csecsemőgondozó intézményekben.
Rendezett, egységes külsejük, bizakodó mosolyuk üdítő látványként hatott.
Érdemes azonban belegondolni abba, mit
jelentett/jelenthetett számunkra 15 évesen
bekerülni a munka világába, idegen tárgyi és
személyi környezetbe!
Az iskolai követelményeken túl megfelelni a vezetők, szakdolgozók és nem utolsó
sorban a hozzátartozók elvárásainak…
Az elméletben tanultakat határozottan, de
a helyi szokásokhoz igazodva alkalmazni…
A váratlan helyzeteket gyorsan észlelni,
helyesen értékelni…
Mindig adekvát módon cselekedni…
Érdeklődni, de nem kíváncsiskodni…
Kéznél, és nem láb alatt lenni…

Teljes erőbedobással dolgozni, de csak elfáradni, nem kimerülni…
MÉLYvíz ez a javából!
Most, a következő tanév küszöbén örömmel állapíthatjuk meg, tanulóink ragyogóan,
többen kiválóan feleltek meg az elvárásoknak. Tanulóink a mélyvízből megerősödve
kerültek ki. Az átélt élmények elmélyítették
tudásukat, fejlesztették képességeiket, szakmai kompetenciájukat. A legkiválóbbak előtt
új szakterületek nyíltak meg, a későbbiekben
is jól hasznosítható szakmai kapcsolatok születtek.
Kedves leendő ápolók, gondozók, asszisztensek! Büszkék vagyunk rátok!

Balikóné Németh Márta
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Önismereti óra a kórházkertben
Önismereti óra? Nem tévedés ez?
Bizony nem! Számos
magukra vonatkozó megállapítást tehettek az Eötvös József Evangélikus
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 10.
b osztályos tanulói a Soproni Erzsébet Kórház
Kertjében tett séta után.
Tudják-e tisztelni a
múltat, azok kitartó munkáját, akiknek köszönhetően az 1910-ben építtetni
vágyott kórház helyének
kiválasztott „kopár kecskelegelőn”gondozott
park született.
Le tudják-e lassítani lépteiket, hogy rácsodálkozzanak a természeti értékekre; észre
veszik-e a benne rejlő szépséget?
Büszkék tudnak-e lenni arra, hogy Sopronban az Egyetem Botanikus kertje után a
kórházkert a leggazdagabb a fák és madarak
fajszámát és fajgazdagságát tekintve?
Van-e bennük nyitottság az eddig nem,
vagy alig tanulmányozott tudományterület
iránt?
Leendő egészségügyi dolgozóként foglalkoztatja-e őket a gondolat, hogy lehet majd

beépíteni a kórházkert adta lehetőségeket a
gyógyításba?
Le tudják-e küzdeni az élet adta nehézségeket, amit a séta napján a hideg, a szél és az
eső jelentett?
Hogyan állnak a nehézségekre való felkészülés terén?
Fejet hajtanak-e azok előtt, akik kitartóan
őrzik a nagy elődök, mint pl. Barabits Elemér
növénynemesítő emlékét?
Tisztelettel viseltetnek-e azok iránt, akik
mindig és minden körülmények közt tanítanak.
Nagyszerű élmény volt! Köszönjük a szakvezetést a fáradhatatlan Andrássy Péter tanár úrnak.
Balikóné Németh Márta

Rendhagyó gondolatok a Magvetés körül
A világ ma is tele van csodával, csakhogy
Isten jelenlétét nem lehet tudományos kísérletekkel, laboratóriumi próbákkal igazolni. A
titkokat, a mennyek országának titkait nem
lehet feltérképezni, hanem csak szívvel befogadni. Aki csak látni szeretné a titkokat vagy
csak kíváncsiskodva hallani róluk, az igen
hamar kiábrándul. A titkot szívvel kell befo-

gadni. Aki befogadta Jézust, az megérti tanítását is és saját életében tapasztalja jelenlétét,
erejét.
„Amikor valaki hallja a mennyek országának
igéjét, és nem érti, eljön a gonosz és elragadja azt,
ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az
útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra
hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel
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fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak
ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés
támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél
pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ
gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét,
és nem hoz termést. A kinél pedig jó földbe hullott, az hallja lés érti az igét, és terem…”
(Máté 13,19-23)

Jó tudni, hogy Isten nem fáradt bele szeretni a világot, szeretni az embert, szeretni
bennünket. Isten egyszer s mindenkorra
igent mondott a világra és nem vonta vissza
szavát. Aki felismeri és befogadja ezt a szeretetet, annak életében megismétlődik az ígéret, hogy akinek van, annak még adnak. Ez a
szeretet dinamizmusa: önmagát gyarapítja.
Az ige akkor talál termő talajra, ha szívünket fektetjük be hitünkbe. Végül termést
hozni azt jelenti, hogy életünket fektetjük be
hitünkbe: rábízzuk magunkat Isten szeretetére, és bizalommal indulunk a bizonytalan
jövőbe tudván, hogy minden örömünkben és
minden szenvedésünkben Jézus vár bennünket.
Jézus járja majd ebben az évben is a világot, a tantermeket, a szíveket és értelmeket,
hogy elhintse szeretetének magját. Mi vagyunk a befogadó talaj. Az említett feltételek
fémjelezzék készségünket: aktív odafigyelés,
nyitott szív és nagy bizalom.
II.
Hull a pazarló magvető kezéből (talán
szívéből) a szent mag a keményre taposott
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„útfélre”, az éhező madarak örömére; és hull
„a sziklás helyre”, ahol a termékeny talaj alig
lepedővékonyságú, így képtelen gyökeret
ereszteni a jobb sorsra érdemes szent mag, és
a tűző nap perzselése rövid időn belül
hőhalált okoz. A magvető nem adja fel, hull
az élet magja a „tövisek közé”, ám a tövisek –
a gyom természete szerint – erősebbnek bizonyulnak a nemes magnál.
Mégsem értelmetlen és eredménytelen a
magvető fáradozása, mert a sorozatos kudarcok sorozata után vigasztaló tény a „jó
föld” valósága. Nem is egyszerűen csak jó
termésről beszélhetünk, mert százannyit
vagy hatvanannyit, de a legrosszabb esetben
is harmincannyit termett a mag.
A magot mégis és mindig szórni kell.
Tanévnyitáskor, szeptember elején különösen nagy a felelőssége a Magvető megbízottai számára. Ezért sem lényegtelen a küldetéstudat és a minőségi magvetés felelőssége.
Hálaadással tekintünk evangélikus oktatási intézményeinkre. Mert mi történik itt
magvetés címén? A lelkek ápolása, gondozása, Isten felé terelgetése. Ám lehet, hogy nem
nekünk, a földi személyzetnek kell megítélnünk azt a fájdalmas tényt és valóságot, hogy
hányan maradtak a szent maggal szemben
kemények, mint az útfél, sekélyesek, mint a
sziklás talaj és szalmaláng lelkűek, mint amikor a tövises helyre hullott a mag.
Lélegzet-visszafojtott örömmel csodálkozzunk rá a jó talajra, adjunk érte hálát, és
szórjuk tovább a szent ige magját pazarló
módon. Ehhez adjon Isten erőt minden lelkésznek, hitoktatónak és megérintett szívű
pedagógusnak, és nem utolsósorban szülőnek. Mert van egy különleges ígéretünk:
„… ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen,
hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját,
amiért küldtem.” (Ézs 55,11)
Csiszár Ágnes
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Könyvajánló a nagy háború centenáriumára

A közvélekedés szerint évszámokkal csak
megutáltatni lehet a történelmet. Egy napló
minden bejegyzése pontos dátummal kezdődik. Mégis az a meggyőződésem, hogy ha
valaki Németh Károly evangélikus lelkész
naplójába belelapoz, akkor szemmagasságba
kerül a történelem. Ferenczi Zoltán szerkesztésében a lébényi gyülekezet néhány éve
megjelentette volt lelkészének 1914 és 1920
közötti naplóját.
A bejegyzésekből és a szerkesztő jegyzeteiből az események köztörténeti íve is követhető, mégis elsősorban személyes látásmódot
közvetít. Azt, hogyan élte meg egy evangélikus lelkész és egy gyülekezet az első világháborút. Megrendítő azzal szembesülni, hogyan segítette Németh Károly híveit ezerféle
ügyes-bajos dolguk elintézésben. Mennyit

utazott, kilincselt azért, hogy a frontra vitt
tanítót, orvost napokon belül hazaküldjék, a
sebesültek hazakerülhessenek családjukhoz.
Kinyomozta a fogságba esettek tartózkodási
helyét, és folyamatosan levelezett velük. A
harctérre került lébényi evangélikusoknak
Szülőföld címen házilag sokszorosított újságot szerkesztett. De nemcsak gyülekezete
iránt érzett felelősséget. A Lébénybe vezényelt református katonáknak a református
püspöki hivataltól református imakönyvet
kért, az orosz hadifoglyoknak orosz nyelvű
Bibliát szerzett. Sok naplóbejegyzésből követhető, hogyan jelentkeztek a háború hétköznapi hatásai. Az árváltozások, az egyre
szaporodó családi perpatvarok, az iskolai
kényszerszünetek sokszor egészen tárgyilagos megörökítése is közvetíti a közhangulat
változását.
A háborús idő után a következő két év is
bekerült még az összeállításba. Alulnézetből,
a formálódó trianoni határhoz közeli község
lakóinak szemszögéből követhetjük végig a
gyors politikai változásokat, a bizonytalanságot, rémhíreket.
A kötetben szerepel Ferenczi Zoltán öszszefoglalása Németh Károly életéről és munkásságáról, a könyv utolsó oldalain Koháry
Ferenc lelkész írása olvasható a lébényi gyülekezet történetéről.
Lébény az első világháborúban – Németh Károly evangélikus lelkész naplója alapján. A Lébényi Evangélikus Egyházközség története. Lébény,
2010. 128 oldal. Ára 1000 forint. A naplóbejegyzésekből szemelvények olvashatók a Dunántúli
Harangszó szeptember elején megjelenő számában, a kötet kapható a hivatalban és az iratterjesztésben.
Tóth Károly
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Tervezett programok
(2014. tanévkezdés – reformáció)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Augusztus 31-én lesz 16 órakor az Eötvös évnyitója Hegedűs Attila iskolalelkész beiktatásával, 18 órakor pedig a Líceum évnyitója templomunkban Kovács
László iskolalelkész beiktatásával.
Aznapi perselypénzünkkel az iraki keresztyének megsegítését támogatjuk országos egyházi kezdeményezésre az
Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül.
Szeptember 1-jén lép be a gyűjteményi,
múzeumi munkába Tóthné Szlavkovszky Mariann, megválasztott lelkészünk felesége. Aznap kezdi meg képzési szolgálatát közöttünk Pfeifer Ottó hatodéves teológus. Dömök Krisztina teológus gyülekezeti munkatársként szolgál
nálunk ebben a tanévben.
Ezen héttől folyamatában kezdjük meg a
hagyományos évközi alkalmaink tartását – figyeljék a hirdetéseket és a hírlevél
tudósítását mind a régi, mind az újonnan szerveződő programokról!
Szeptember 2-án 15 órakor (kivételesen
tehát NEM a megszokott időben) a temetőkápolnánál veszi kezdetét a Luther
Szövetség idei programsorozata. Varga
Jenő volt felügyelőnk neves soproni sírokat mutat be egy temetői séta során.
Szeptember 5-én 17 órakor egy 45 éves
egyetemi jubileum kapcsán tartunk
megemlékező áhítatot orgonakoncerttel.
Ezen az első szeptemberi hétvégén finn
és német testvérgyülekezetünkből fogadunk vendégeket.
Szeptember 6-án 16.30-kor hagyományosan borlovagavató lesz templomunkban.
Szeptember 7-én tartjuk 9 órai kezdettel
Tóth Károly lelkész úr parókusi beiktatását templomunkban Szemerei János

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

püspök igehirdetésével és Gabnai Sándor esperes iktató szolgálatával; illetve
ezen a napon szenteljük fel az új gyülekezeti központunkat is. Az alkalmat déli
fogadás követi az új épületben. Az ünnep miatt ezen a napon minden más istentisztelet elmarad.
Aznapra jelenik meg egy régi iratból
szerkesztett új kiadványunk, Graf Sámuel egykori elemi iskolai igazgatónk
tollából az új gyülekezeti házunk egykori iskolai történetéről.
Aznapi perselypénzünk iskolatámogatási offertórium lesz.
Szeptember 8-án 15 órakor életvédő zarándoklat lesz a kórházkápolnában.
Szeptember 10-én a mi új gyülekezeti
házunk ad otthont a munkaév első lelkészi munkaközösségi értekezletének. A
8.30-kor a nagyteremben kezdődő úrvacsorás nyitóistentisztelet mindenki előtt
nyitott – Simon Réka büki-szakonyi lelkész tartja.
Szeptember 12-én részt veszünk az
Evangélikus Hittudományi Egyetem
tanévnyitó istentiszteletén és ünnepén,
ahol hatodévesünk és fogadó gyülekezetünk áldással kezdi meg közös szolgálatát.
Aznap 15 órakor a konfirmációs korba
lépett gyermekeket és családtagjaikat
várjuk egyeztető megbeszélésre és tájékoztatóra a nagyterembe.
Szeptember 13-án Csikvándon rendezik
meg a Harangszó Napot, amelyre gyülekezetünk delegációja is elutazik előzetes jelentkezés után.
Aznap kezdetét veszi a nagyteremben a
minden vasárnap estére programot kínáló kultúrest: „Egy este az evangélikusoknál” programcím alatt. Az első este
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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rögtön egy színházi est lesz. Ács Tamás
színművész adja elő Gogol: „Egy őrült
naplója” című monodrámáját.
Szeptember 20-21-én a Kulturális örökségvédelmi napok keretében lehetőség
nyílik templomtorony-látogatásra, valamint új gyülekezeti nagytermünk megtekintésére, mindkét napon 10 és 12 óra
között.
Aznap 18 órakor az „Egy este az evangélikusoknál”
program
keretében
Stöckertné Lampért Tünde zeneiskolai
igazgatónő fuvolakoncertje lesz a nagyteremben.
Szeptember 27-én tartjuk második alkalommal a Budavár–Sárvár–Sopron gyülekezeti találkozónkat és kirándulásunkat. Idén mi vagyunk a házigazdák 10
órától gyülekezeti házunkban – többek
között a programok sorában délelőtt
Richly Zsolt rajzfilmrendező testvérünk
lesz a vendégünk, és vetíti le a már elkészült epizódot a 2017-re készülő Lutherrajzfilmből és beszél az alkotás folyamatáról.
Szeptember 27-én 18 órakor a Győri Ádvent Kórus lesz vendégünk, és tartanak
bizonyságtevő jótékonysági koncertet
templomunkban.
Szeptember 28-án 18 órakor „Egy este az
evangélikusoknál” program keretében a
gyülekezeti házunkban Mühl Aladár állandó kiállításának megnyitójára kerül
sor Sulyok Gabriella, Winkler Barna és
Gabnai Sándor közreműködésével.
Október 1-jén, a zene világnapján
18 órakor zeneiskolás koncertre kerül sor
a nagytermünkben.
Október 2-én 17 órakor a Wochenpredigt
idejében Teremtés napi istentiszteletet
tartunk a nagyteremben.
Október 3-án 17 órakor az Orgona határok nélkül programsorozat keretében
gyerek-orgonakoncertet tartunk: „József
és testvérei” címmel. Christoph Bogon

26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
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orgonakísérete mellett dr. Wagner Szilárd lesz a mesélő.
Október első hetében a teremtés hetét
tartjuk a különböző intézményeinkben.
Október 3-4-én egyházkerületi pedagógus napok lesznek.
Október 5-én aratási hálaadó istentiszteleteket tartunk templomunkban és nagytermünkben.
Aznap este az „Egy este az evangélikusoknál” programsorozat keretében zeneiskolás növendékek és pedagógusok emlékeznek meg koncerttel a Zene Világnapjáról a nagytermünkben.
Az október 6-ai emléknapon az aradi
vértanúk emlékparkjában temetőnk előtt
városi megemlékezés lesz – várhatóan
17 órakor.
Október 8-án egyházmegyei lelkészi
munkaközösségi ülés lesz.
Október 11-én lesz a budapesti Deák téri
templomban a hagyományos országos
evangélizáció „Istennel szövetségben”
címmel.
Az október 12-ei 10 órai magyar istentiszteleten bemutatkoznak a magyar
nyelven
képzésben
részt
vevő
konfirmandusaink.
Aznap az „Egy este az evangélikusoknál” programsorozat keretében színházi
produkció és beszélgetés vár ránk a
nagyteremben – még egyeztetés alatt.
Október 14-én 17 órakor a nagyteremben
Luther szövetségi ülést tartunk Szimon
János nyugalmazott lelkész úrról szóló
film levetítésével.
Október 18-án bedolgozó munkanap
lesz a lelkészi hivatalban.
Várhatóan aznap lesz a Keresztény szüreti bál.
Október 19-én 15 órakor a balfi istentisztelethez kapcsolódóan Gonda Gábor tanár testvérünk könyvbemutatójára kerül
sor balfi templomunkban.
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39. Aznap este az „Egy este az evangélikusoknál” programsorozat keretében Rajnai Gábor és Sárosi Orsolya lant – csembaló estje lesz a nagyteremben.
40. Október 23-án, nemzeti ünnepünkön
részt veszünk a városi és egyetemi megemlékezéseken. Október 23-24-én lelkészi hivatalunk is zárva tart.
41. Október 26-i vasárnapunk perselypénze
bibliaterjesztési offertórium lesz.
42. Aznap este az „Egy este az evangélikusoknál” programsorozat keretében a
nagyteremben egy énekegyüttes lesz a
vendégünk: B. Móricz Andrea, Horváth
Enikő Sára és Haász Sándor, Schárfiné
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Halmos Erika kíséretében válogatnak a
zeneirodalom klasszikusaiból.
43. Október 31-én, reformáció ünnepén 10
órakor tartunk istentiszteletet a nagyteremben.
44. Aznap 18 órakor mi adunk helyszínt a
közös protestáns kétnyelvű istentiszteletnek, amelyen református lelkésztestvér prédikál.
45. November 1-jén 17 órakor a Székely kapunál lesz hagyományos halottak napi
megemlékezés, 19 órakor pedig várhatóan templomunkban lesz a megemlékező
koncert.
Gabnai Sándor

A reformáció nyomában
Találkozó a budavári és a sárvári gyülekezettel
A tavalyi sárvári alkalom után az idén gyülekezetünk a házigazdája a budavári, sárvári és soproni egyházközségek találkozójának. Jó alkalma ez fiatalok és idősek találkozásának
egyaránt. A program szeptember 27-én, szombaton az új gyülekezeti ház nagytermében kezdődik. Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait!
10.00
nyitóáhítat
10.30
Richly Zsolt rendező előadása a készülő
Luther-rajzfilmről, egy epizód levetítésével
12.30
ebéd
13.30
belvárosi séta
14.30
séta az uszodától a Deák-kúthoz
15.30
záróáhítat
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Gyülekezeti alkalmaink
Szeretettel várjuk a testvéreket alkalmainkra, és hívogassanak másokat is!
VASÁRNAP
8.00
templom: magyar istentisztelet
9.00
templom: német istentisztelet, a hónap 3. vasárnapján utána: Kirchenkaffee
9.00
nagyterem és kisterem: gyermekistentisztelet két korcsoportban
10.00
templom: magyar istentisztelet majd úrvacsora
15.00
Balf: istentisztelet
16.00
kórházkápolna: istentisztelet (1. vasárnap)
16.00
Fertőszentmiklós: istentisztelet (2. és 4. vasárnap)
18.00
nagyterem: „Egy este az evangélikusoknál” lelki kultúrest
HÉTFŐ
7.30
16.00
16.30
18.00
18.00
18.00

templom: líceumi áhítat (szeptembertől novemberig, majd áprilistól júniusig)
Fabrícius Szeretetotthon: bibliaóra
nagyterem: zenekari próba
kisterem: gyászfeldolgozó csoport (1. hétfő)
kisterem: egyetemi ifi (2. és 4. hétfő)
kisterem: imaóra (3. hétfő)

KEDD
17.00
kisterem: presbiteri ülés (1. kedd)
17.00
nagyterem: a Luther Szövetség ülése (2. kedd)
18.00
hivatal: vezetőségi ülés (3. kedd)
SZERDA
10.00
baba-mama kör (októbertől: 1. és 3. szerda – információ: bmksopron@gmail.com)
15.30
kisterem: Gemeindenachmittag (1. szerda)
16.30
kisterem: Kindergruppe (2. és 4. szerda)
18.00
ifiterem (Templom u. 12.): Jugendgruppe (3. szerda)
CSÜTÖRTÖK
17.00
nagyterem: Wochenpredigt
18.00
nagyterem: énekkar
18.00
kisterem: magyar bibliakör
PÉNTEK
15.00
Fabricius Szeretetotthon: istentisztelet
15.00
nagyterem: magyar konfirmációi óra
16.00
társalgó: Bastelkreis (téli időszámítás alatt: 15.00)
16.30
hivatal: Glaubensgesprächskreis (2. és 4. péntek)
18.00
kisterem: filmklub (3. péntek)
18.30
ifiterem (Templom u. 12.): magyar ifióra
SZOMBAT
9.00
kisterem: FIFI (3. szombat)
17.00
kisterem: váló-háló (2. szombat)
19.00
ifiterem (Templom u. 12.): asszonykör (havonta)
A férfikör helyszíne és időpontja még egyeztetés alatt.
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Lelkésziktatás és gyülekezetiház-szentelés
Szeretettel meghívjuk a Soproni Evangélikus Egyházközség 2014. szeptember 7-én,
vasárnap délelőtt 9 órakor a gyülekezet
templomában kezdődő ünnepére.
Ennek keretében Gabnai Sándor, a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperese
beiktatja tisztségébe Tóth Károlyt, az egyházközség megválasztott lelkészét, valamint
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke felszenteli az új gyülekezeti házat.
Szeretettel várjuk ünnepünkre Önt és
kedves családját!
A Soproni Evangélikus
Egyházközség Presbitériuma

Herzliche Einladung zum Festgottesdienst der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Sopron/Ödenburg am Sonntag, 7. September 2014 um 9 Uhr in der
evang.-luth. Kirche Sopron/Ödenburg
In dessen Rahmen wird Sándor Gabnai,
Dekan des Evang.-Luth. Dekanats Sopron,
Károly Tóth, den gewählten Gemeindepfarrer, in seinen Dienst einführen. Zudem
wird János Szemerei, Bischof des Westlichen
Kirchenbezirks der Evang.-Luth. Kirche in
Ungarn, das neue Gemeindehaus einweihen. Wir laden Sie und Ihre Familie hierzu
herzlich ein!
Der Kirchenvorstand der Evang.-Luth.
Kirchengemeinde Sopron/Ödenburg

szeptember 14.

Pódiumszínházi előadás: Ács Tamás soproni színművész adja elő Gogol:
„Egy őrült naplója” című monodrámáját.

szeptember 21.

Stöckertné Lampert Tünde, a HJAMI (Zeneiskola) igazgatónőjének fuvolakoncertje „A lélek muzsikája” címmel. Zongorán kísér: Csóti Edit zenetanár.

szeptember 28.

Mühl Aladár festőművész állandó kiállítása a kisteremben kap teret.
A kiállítást megnyitja a gyülekezeti nagyteremben:
Sulyok Gabriella, Winkler Barna és Gabnai Sándor.
A nagytermi alkalmakra a belépés díjtalan!

Minden vasárnap 18 órakor várjuk Önöket az új gyülekezeti központ (a volt bíróság épülete)
emeleti nagytermében (alkalomszerűen az egyházközség templomában).
Adományukat az egyházközség kulturális szolgálatának javára köszönettel fogadjuk.
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Istentiszteletek – szolgálati beosztás
2014. tanévkezdés – reformáció
augusztus 30.
15.00 Tanévnyitó – Hunyadi (beiktatással):
Kadlecsik Zoltán helyettes beosztott
iskolalelkész + Gabnai Sándor
augusztus 31. – Szentháromság ü. után 11. vasárnap
8.00
magyar (áldozati gyűjtéssel):
Gabnai Sándor
9.00
német (áldozati gyűjtéssel):
Holger Manke + Manke-Lackner Eszter
+ holzhauseni fúvószenekar
10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):
Gabnai Sándor
15.00 Balf: Gabnai Sándor
16.00 Tanévnyitó – Eötvös (beiktatással):
Szemerei János püspök +
Hegedűs Attila iskolalelkész
18.00 Tanévnyitó – Líceum (beiktatással):
Szemerei János püspök +
Kovács László iskolalelkész
szeptember 4.
17.00 Wochenpredigt (úrvacsorás):
Holger Manke
szeptember 7. – Szentháromság ü. után 12. vasárnap
8.00
magyar: ELMARAD
9.00
magyar–német: lelkésziktatással és
gyülekezetiház-szenteléssel: Szemerei
János püspök + Gabnai Sándor esperes +
Holger Manke + Tóth Károly
15.00 Balf: ELMARAD
16.00 Kórházkápolna: ELMARAD
szeptember 8.
15.00 életvédő zarándoklat a kórházkápolnánál: Tóth Károly
szeptember 10.
8.30
LMK úrvacsorás istentisztelet a nagyteremben: Simon Réka büki–szakonyi lelkész
szeptember 11.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke

szeptember 14. – Szentháromság ü. után 13. vasárnap
8.00
magyar: Tóth Károly
9.00
német: Holger Manke
9.00
gyerekistentisztelet a nagyteremben:
Gabnai Sándor,
egyidejűleg a legkisebbeknek „mocorgó”
foglalkozás a presbiteri teremben
10.00 magyar: Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 Fertőszentmiklós: Tóth Károly
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat:
Gabnai Sándor
szeptember 18.
17.00
Wochenpredigt: Holger Manke
szeptember 21. – Szentháromság ü. után 14. vasárnap
8.00
magyar (úrvacsorás): Tóth Károly +
Pfeifer Ottó
9.00
német (úrvacsorás): Holger Manke
9.00
gyerekistentisztelet a nagyteremben:
Tóth Károly
10.00 magyar (úrvacsorás): Tóth Károly +
Pfeifer Ottó
15.00 Balf: Tóth Károly
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat:
Gabnai Sándor
szeptember 25.
17.00
Wochenpredigt: Holger Manke
szeptember 27.
Sárvár–Budavár–Sopron gyülekezeti nap
10.00 nyitóáhítat a nagyteremben:
Holger Manke
16.00

záróáhitat a Deák-kútnál: Tóth Károly

szeptember 28. – Szentháromság ü. után 15. vasárnap
8.00
magyar (áldozati): Gabnai Sándor
9.00
német (áldozati): Gabnai Sándor
9.00
gyerekistentisztelet a nagyteremben:
Pfeifer Ottó
10.00 magyar (áldozati): Gabnai Sándor
15.00 Balf: Gabnai Sándor
16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor
18.00 Egy este az evangélikusoknál – Mühlkiállításmegnyitó a gyülekezeti házban:
Sulyok Gabriella, Winkler Barna és
Gabnai Sándor
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október 2.
17.00 A teremtés ünnepe a nagyteremben:
Gabnai Sándor

október 23.
17.00 Wochenpredigt: ELMARAD – az ünnep
miatt

október 5. – Szentháromság ü. után 16. vasárnap
– aratási hálaadás
8.00
magyar: Tóth Károly
9.00
német: Holger Manke
9.00
gyerekistentisztelet a nagyteremben:
Gabnai Sándor
10.00 magyar: Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 kórházkápolna: Tóth Károly
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat:
Gabnai Sándor

október 26. – Szentháromság ü. után 19. vasárnap
– Biblia-vasárnap
8.00
magyar (áldozati gyűjtéssel):
Kovács László líceumi iskolalelkész +
Tóth Károly
9.00
német (áldozati gyűjtéssel):
Holger Manke
9.00
gyerekistentisztelet a nagyteremben:
Tóth Károly
10.00 magyar (áldozati gyűjtéssel):
Kovács László + Tóth Károly
15.00 Balf: Kovács László + Tóth Károly
16.00 Fertőszentmiklós
Kovács László + Tóth Károly
18.00 Egy este az evangélikusoknál - áhitat:
Gabnai Sándor

október 9.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
október 12. – Szentháromság ü. után 17. vasárnap
8.00
magyar: Gabnai Sándor
9.00
német: Holger Manke
9.00
gyerekistentisztelet a nagyteremben:
Tóth Károly
10.00 magyar – konfirmációs bemutatkozó:
Gabnai Sándor
15.00 Balf: Gabnai Sándor
16.00 Fertőszentmiklós: Gabnai Sándor
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat:
Gabnai Sándor
október 16.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
október 19. – Szentháromság ü. után 18. vasárnap
8.00
magyar (úrvacsorás):
Gabnai Sándor + Pfeifer Ottó
9.00
német (úrvacsorás): Holger Manke
9.00
gyerekistentisztelet a nagyteremben:
Pfeifer Ottó
10.00 magyar (úrvacsorás):
Gabnai Sándor + Pfeifer Ottó
15.00 Balf (könyvbemutatóval): Gabnai Sándor
18.00 Egy este az evangélikusoknál - áhítat:
Gabnai Sándor

Christophoros
A Soproni Evangélikus Egyházközség újságja
9400 Sopron, Bünker köz 2.
e-mail: sopron@lutheran.hu
tel: 99/523-002; fax: 99/523-003

október 30.
17.00 Wochenpredigt: Holger Manke
október 31. – reformáció
10.00 magyar – a nagyteremben:
Gabnai Sándor
18.00 protestáns kétnyelvű: Dr. Vladár Gábor
református lelkipásztor + Holger Manke
+ Tóth Károly
november 1.
17.00 Székely kapu – ökumenikus áhítat:
Tóth Károly
19.00 templomi halottak napi koncert áhítattal:
Tóth Károly
november 2. – Szentháromság ü. utáni 20. vasárnap
8.00
magyar: Tóth Károly
9.00
német: Holger Manke
9.00
gyerekistentisztelet a nagyteremben:
Gabnai Sándor
10.00 magyar: Tóth Károly
15.00 Balf: Tóth Károly
16.00 kórházkápolna: Tóth Károly
18.00 Egy este az evangélikusoknál – áhítat:
Gabnai Sándor

Nyomtatva 400 példányban.
Várható következő megjelenés:
2014. reformáció
Felelős kiadó: Gabnai Sándor

